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న ఆరణ్య కాండము, 

త్రీ థీ రాముడు మునులయా శ్ మముల6 జూచుట 

| ' రాఘవులు విరాధునితో సంహాషించుట 

'విరాధునితో యుద్దము 

నీత్ర క్లోకించుట, రామలత్ష్మణులు విరాధునిబాహువుల నజుకుట 
.విరొధుని వూర్యవ్భతౌంతము 

' శకభం గా క్రమ గమనము 

' శరభంగ డగ్ని ప, వేళము. జేసి బృహూలోకమున కరుగుట 
మునులు రాముని శకణుజొచ్చుట, దనుజోలం జంప రాముడు ప్రూనుట 

రాముడు నుతీకళ్లమునిం జూచుట 

. రాముడు మునులయా కళ, మములంజూడ6 బాయాణమగుట 

సీత రామునితో రాక్షసుల జంప మానుండని మనవి చేయుట 

" రాముడు సీత్ర పృళ్ళలకు ను దరమిచ్చుట 

1, మాండకరి వెప త్తాంతము 

“రాముండు మళల సుతీక్టూ కృమమునకు వచ్చుట 

ఆగ స్త్యముని యిల్వలవాతొఫులం జంపుట 

(శ్రీరోముం డగస్త్యా శృమమును ట్ర, వేశించుట 

అఆగస్తు నడు రామునకు దివ్యా స్ర్రయు లిచ్చుట 

, రోము డగస్త్యా క ముమునుండి పంచవటికి బయలు చేరుట 
ఆవలి 

- జటాయుదర్శనము, అతడు రామునకు6 దనప్పృత్తాంశేమును 'దెల్పుట 

రాముడు పంచవటియందు నివాసముచేయుట 

హిమ నర్గుపర నము 
ఎం ల ఇ 

భా సట, సంభాషణము 
hr eo 3 ' భ్ 
“rR .. ల సంవాదము 

_ భూర్చణఖ ఖరునకు రామునివృత్తాంతీమును 'దెల్బుట 

పదునలర్వరు రాతసవీరుల రాముడు పాలియించుట 

పదునల్వురు రాక్షునులచావును భూక్చణఖ. ఖరునకు ( జెప్పుట 

ఖరుడు యుద్ధమునకుం బయనమగుట 

ఖరుశరు దుళ్ళకునము లగుట 

రాముడు యుద సవ్నగ్గుండగుట జై 
థి గాథ 

చ శిత 



ట్ర పీషయనూచిక, 
విషయము 

రాముడు ఖరునిసేనతో6 బోరుట 

శ,రాముండు గాంధర్వా స్తమున రావమీనులం దునుముట 

రాముడు దూపణాదుల6 జంపుట 

రాముడు శ్రీశిరుని పధించుట 

ఖరుని రథాదిపరికరముల రాము(డు కూల్చుట 

రాముండు ఖరునితో జతురో కలుగ. బరుషము లాడుట 

రాముడు ఖుగునిం జంపుట 

అకంపనుడు ఖరాదులమృతిని రౌవణునకుం చెల్వుట 

శూర్పణఖ లంక కుం బోవుట 

ఘాత్పణఖ రావణుని దూజుట 

రాపణునితో రామాదుల సాందక్యములను వర్జించి సీత నపహరింపం బురికొల్పుట 

రాపణుండు నూరీచుని. జూడంబోవుట 

రావణుడు మారీచుని సనోయము కోరుట 

మారీచుడు రావణునకు హీతేము నుపదేశించుట 

మారీచుండు రావణునితో రామునకు దనకు బాల్యమున నై న యుద్ధమును జెప్పుట 

మారీచుడు రావణునకు రాముని చరి శ్రీమును జెప్పుట 

మారీచునిపల్ము_ల నిరాకరించి రావణుండు సహాయముగ ఠమని నియమించుట 

మారీచుడు రావణునకు మరల హితోపదేశము చేయుట 

రావణుతో. గూడిపోయి నూరీచుడు మాయామృగమగుట 

సీత మృగమును బట్టియిమ్మని రామలక్షణుల నడుగుట 

రాము ణు మృగమును బట్టుకీన( బయన మగుట 

మారీచపధకథ 

లత్మణుని రామునొడ్డకుం పొమని నీత పురికొల్పుట 

రావణుండు సన్న్యాసి వేపృమున 6 బర్జళాల కొరుదెంచుట 

సీ తీనప్ఫృత్తాంతేమును రావణునకుం జెప్పుట 

శావణుండు సీతకు నిజజూసమును గన (బజచుట, నీత దూషించుట 

సీ తాపహరణము 

జటాయువు రావణునకు హితోపబేశము చేయుట 

జటాయువు రావణునితో. బోరి శేలం గూలుట న పల్లెలు 

రావణుండు సీత నెళ్తుకొనిపోవుచుండ నామెసౌములం మొదలగునవి శ్రీందంబడుట, .. 
సీత రావణుని నిందించుట 

“పీత తన సొములను గొంగులోముడిచి వానరులడగ్గణ విసరివై చుట 

రావణుడు నీతకుః దనవె భవము జాపుట 

సీత రావణుని నిందించుట, రావణు(6డు సీత నశ్లోకమున నుంచుట 

రాము (డం మార్గీచుసిం జంపి వచ్చుచు దుళ్ళకునమీలం “గాంచి పగచుట 



జ్ నిస్నంరుము. 

ఓ భాము(తు శోకమున విలపించుట eas 

'భాము(డు లత్త్యణునిరాకకుం గాకణ మడుగుట, లక్ష్మణుల డాసంగతి రామునకుం జెప్పుట 

] ప్రక కాలయందు సీతం గానక రాముడు దుఃఖించుట 

శాపము డు విలపీంప లక్షుణు( డో దార్చుట 

రాముడు నీతనుగూర్చి మఠతిల విలపించుట 

రాము6డు మఠల విలపించుట 

99 

912 

914 

రామలక్ష్మణులు వెదకుచు: ద్రోవలోంగనయడినగులు తులచే వీత కొనిపోపంబ జెనని దొజుంగుట916 

లక్షుణుండు రామచం దు నాశ్వాసించుట 
— లో 

లక్ముణుండు రామునకు౬ గ రేష్యము. చెలుపుట 

రాముడు జటాయావుం గని శోకించుట 

' జటాయుఖ్రనకు రాముం గేగ్నిసంస్కా_రాదులను జేయుట 
.అయోముఖిని విరూపను గాం జేయుట 

ంధదర్శ నము 

లత ణులు కోబంధునిహ స్టములను ఖండించుట 

కంకర (కు నిజరూడము నొంది తేగినమి తుని రామునకు చెల్బుట 

అట్టి 

రామలక్ష్మణులు పంపాసకన్సునకోం బోవుట 
అటే 

కీపీ, ధా కాండము. 

పంపా సరోవర్గ నము 

రామలక్షృణులకడకు నానుమంతుని సు సుగ్రీవుడు పంపుట 

రామలక్షణులతో హనుమంతు శు సంభాషించుట 

లక్మణుండు తమపృత్తాంతమును హనుమతో చెప్పుట 

రామును, గ్రీ వస సమొగమము 

రామునికార్యము నెణవేర్నెద నని ను గీవుండు వ (వ్ర తిజ్ఞ చేయుట 

సు నుండు సీశయాభకణముల6 జూట్ 

రాము(డు వాలిని జంపెద నని ను గీ గ్రీ,వునితోం బల్బు_ట 

“సు గీ వుండు రామునితో. దనవృత్తాషతమును జెప్పుట 

వాలి తె తనకు జేనినయప కారము రామునితో సుగి గ్పినుండు చెప్పుట 

సుగీ గనులు వేండుకొన్నను వాలి యతేని నాన పంచుట 

ను స గ్రీవుండు వాలిపరాక్రృమమును రామున శతేంంచుట 

ఓ రాముడు స స ప్పసాలముల ఛేదించుట 

, వాళిసు నీ గనుల మొదటియుస్థము 
శే 
| 
i 

వ. 

CLL] 

928 

92 

927 

930 

934 

937 

939 

941 

945 



4 విషయ నూ చిక్. 

విషయము, పుట, 

ద్వితీ యయుద్ధ మున రై రామాదులు కిషి_ ౦ధ కరుగుట 9 1016 

రాముండు నుగ్రీవుని భయము పోవునట్లు పల్కుట అః 1019 

వాలి యుద్ధమునకు బోవం (బృయత్సింపం చాక హీతేము చెప్పుట we 1 

వాలి తాకకు సమాధానముచెప్పి యుద్ధమునకు బయలు వెడలుట woe WE 

వాలి సుగ్రీవుల బందవసంగరము 
| 48. 

నాలి రాముని దూటుట 
. 08 

వాల్మిప్కళ్నములకు రాముడు లేగిన ట్లుత్సక మిచ్చుట . 2 

నాలి మృతుం డణుట, తొఠ వాలికడకు వచ్చుట 

శౌళ విలపంచుట 

హనుమంతు(శు తాక నోచార్చుట 

వాలి తెలివినొంది క ర్పపష్యము€ చెలుప్రుట . 16 

వాలి పకలోకమున కేగుట 

వాలి మృతిం గని తౌఠ విలపించుట 

దుఃఖితు. డను, గీవుని రాము, డఉాశ్వాసీంచుట 

వాలికి సంస్కా_కము చేయుట 

ను,గ్రీవపట్టాభిషేక మహో త్సీవము 

రామలక్ష్మణులు గువాయందు నివాసము వేయుట 

రాముండు వర్ష ర్తువును వర్ణించుట 

రాముకాఠర్యము చేయందగునని హనుమ ను గృివునకుం జెప్తుట 

శరదృతుసమాగమము - రాముడు సుగ్రీవుని పై నాగృహించుట oe 

లవ్షణుండు కోపముతో వచ్చుచున్నా ౬డని యంగదుండు సుగ్రీవునకుం దెల్పుట 

వాోనుమ ను గీవ్రనకు హితము చెప్పుట 

ఆంతఃపుఠకమున లత్మేణుని దార ద్ర,సన్నుని6 జేయుట 

లక్ష్షణు (డు ను, గృీవునకు రోమునానతి నెటింగించుట 

తార లశుణు నూజడించుట 

లక్షుణు (డు ను క్రీ వునితో సఠసముగ మాటలాడుట 

నుగ్రీవుండు వానరుల రొవించుట 

లక్ష్షణను, గ్రీవ్రులు రామునొద్దకు( బోవుట 

వానరనెన్యములు గూడుట _ 

ను,గృీవుండు సీతను వెదకుటకై వినతుని దూర్నునకుం బంపుట 

దకీణదికకు హానుమగాదులం బంపుట 

నుహేణానులం' బడమరకుం బంపుట 

శతబలీ ముదలగువానరుల ను త్తరమునకుం బంపుట 

రాముడు వానుమంతున కంగులీయక మొస(గుట 

వానర పేనాసన్నాహము 



వషయనూ చీక, 

వీసయ నుం 

ను గీ వుండు భూమండలజ్ఞాన ము త్రనకు( గల్లినరీతి రామునినోల జేప్పుట 

పహానుముచాదులు తప్ప దక్కి నక పులెల్ల ను గిష్కి 0ధకు వచ్చుట 

_హనుమదాదులు దట్నీణమున సీతను వెదకుట 

హనుమంతుడు చెక్కు చోట్ల వెదకుట 

పహానువుదాదులు స్వయంప్ర ప భను జూచుట 

బుక్షబిలన్ఫతౌంతీము స్వయం ప,ళ వానరులకుం బెల్పుట 

స్వయం ప, భకు హనువు త మవచ్చిన కాఠ్యమును డెలుప్రట 

వానరుల స్వయం ప్ర వళ తనగుహను వెడలించు[ు 

హనుమంతు( కంగదుని యభిప్రాయ మును దూలనాడుట 

ఆంగ దాదులు ప్రాయోప దేశము న చేయుట 

సంపాతి వచ్చుట, వానరుల కలవరము 

సంపాతి వానరులతో మాటలాడుట 

సంపాతి వీత యున్నచోటు వానరులకుం దెల్పుట 

బంహాతి జాంబనంతు నితో సీతవా ర్తను దానెటింగినవినము౬ జెప్పుట 

సంపాతి తనపృత్తాంతేమును చానరులకుం బెప్పుట 

సంపాతి తనవృతంతేమును నిశాకఠమునికిం జెప్పుట 

నిశాకరముని సంపాతికి "అక్క_లు వచ్చురీతిని నెటింగించుట 

సంపాతి పక్షములు రొ6ంగా వానరులకు గ కృవ్యము€ జెప్పిపోవుట 

వానరులు సముద్ర దృమువెంత కరుగట 

కోంతులు తనులేషుపా మర ట్రిం బులం జెప్పుట 

జూంబవపంతు€డు లంక కట్ హానుమందు ని బోత్సెవాపఅచుట 

హనునుంతుండు వానరుల కుత్చాహమును గల్ఫించి సముద్శము చాంటం బూనుట 

సుందర కాండము, 

హనుమంతుడు సము ద్ర, మును లంఘించుట 

హనుమంతు (డు నూకాక్ళశి బం కౌ సపూపమున కరుగు 

లంకాధిదేవతేను జయించి హనుమ లంకభోం బ్ర వేశింప ననుమలిని బొందుట 

వహానుమ లంకలోనికిం బోయి వెదకుట 

హనుమంతు (డు వెన్నెలలో సీతను వెదకి కానక దుఃఖించుట 

హనువు రావణు(డున్న సాూధమును బరీక్షించుట 

హనుమ పుష్పకవిమానమును గాంచుట 

పహానువము విమానము౦ గాంచి పొగడుట 

ఫుష్పకవి మోనవక్ష్మ నము 

ఆంఠ౩పుకకాంతలం జూచి మందోదరిని వీత యని హనుమ ప,మాదంబు నొందుట 
లో 

నుంధోధరిని సీత గాదని హనుమ నిశ్చయించి పానభూమియందు వెదకుట eqs 



ర విషవయసూ చిక, 

విషయము, 
సీత. గానక హనుమంతుడు వివారించి మఠల నంతే౭పుకమున చెదకుట 

హానుమంతు( డశోక ప్రా కారము నెక్కి బహు విధంబు బింతిందుకు 

పహూనుమంతు ( డోకో కపనమును జొచ్చుక 

వపూనుమంతు(డు జూనకిని సందర్శించు! 

హనుమంతు(డు సీతేదుక్త శకుం జింతించుట 

వాను మంతు(డు కావలియున్న రాతసాంగనలం ఆాచుట 

రావణు౦ సో కవఐనమునకోు వచ్చుట 

వీత రానణు. జూచి శ యపడం3 

రావణు (డు వీత్రను అౌక్థించుట 

సీత రాపణుమా+-లక6 దగ్గి నరీతి ను తేర మిచ్చుట 

నీతారావణులు పరస్పరము కఠినముగ సంభఖాషీంచుట 

సీతను ర క్రీ లు బెదకించుట 

రాత్షసాంగనలు చాధింప వీత కోదనము చేయుట 

సీత మిక్కి లి విలపించుట 

వీడ చావ నిశ్చయి౦ంచుట 

త్రై తనస్యప్మ పృతొంతేము రాస స్త్రీ లకుం జెప్టుఓ 

నీత మిక్కిలి చింతీంచుటు, కభనిమి శ్రమలు తోంచుట 
సీతకు శుభశకునములు తో(చుట 
హనుమంతుండు మొదట రాముని గీ ర్రింప నిశ్న్శయించుకొ నుట 

పహూనునుంకు (డు సేతకుకూ శ్రమే వినంబ డునట్లు రామువా రథ “దెస నీత తీలయొ త్తి 

యాతేనిం గమట 

పీడ హనుమదు క్లుల విని భృమించుట 

హనుమంతుడు సీశవ్భతాంత మడుగు కీ 

సీత హనుమంతుని నఘుటకై రామునిగుణములు చెప్పుమునుట 
హనుమంతు (డు రాము నిలత్షణములం జెప్పి సీతను నమించుట 

హనుమంతుడు సీతకు రామాంగులీ యకీము నిచ్చుట 

సీత వానుముతోం దనకున్నగడువు చెప్పుట 
హనుమంతు. డానవా లిమ్మనం గా సీత కా కొ సురవృత్తాంతేమును దెల్ఫి చూడామణి నిచ్చుట. 
నీతప, శ్నములకు పూమమంతుండు తేగినయు కేక మిచ్చుట 

వీత స యింక నొకగు అంతు రామునకుం జెప్పి పంపుట, హనుమను మూ 6ది కార్యము నాలోచించుట, 
హనుమంతు ౬ 'డళోకవనభంగ వునర్చుట 

వనభంగవా ర విని రానణుండు సేనల. బంపుట 
. అలి 

హనుమంతు( డు వైత్యవ్రాసాదమందున్న కక్కు. నులం దు,౦ంచుట 
(CW 

ప్రవ _సప్ర ుత్రు, (డు జంబు మాలి హనుమంతునిచే చెగుట 



వీమయనసూచిక, 
వీషయము, 

విరూపాత్లు (డు లోనగు సేనాపతులు హనుమంతునివే( చెగుట 

“వానుముంకు(6 డమకుమూరుని బొలియించుట 
"ఇవణుం డాంజనేయుమా.దిఃి నిందృజి త్తుం బంపుట 

బృహాశ్త్రమున వానువు బంధింప(బడుొుట 

హనుమంతుడు రావణుని తేజో విశేషముల6 జూచి మెద్చుకొనుట 

హనుమ (దొపణులసంభఫెపణము 

వానుమంతు (డు రావణునకుం గర్రవ్య ముపదేశించుట 

దూత యవధ్యు (డని విఫీషణుడు రావణునకు హితము చెప్పుట 

రాక్షసులు హనుమంతునితో (కను గాల్చుట 

లం కౌొదహానను 

హనుమంతు (డు వీలతేసెలవొంది పయనమున కఖిముఖు( డగుట 

హనుమంతుడు సీశతయనునుతిం గ కోని పయనము చేయం బూనుట 

హపానుమంతు (డు సముదృ ముదా6టి జూంఐడాడులను గను4గొనుట 

ఆంగ దాదులతో హనువు లర కావృ తంతే మును చెల్పుట 

సానుమంతు (ఢు స్పబలాగుల( గొంచెము చెప్పుట 

ఆంగ చాదులు నీరను దె త్తుమన జాంబవంతుడు వలదనుట 4 శి 

హనుమదాదులు కిష్కింధ కుల బోవుచు మధువనమున( దేనెం (దావ దధిముఖు6 డా 

పీంచుట 

దధిముఖు(డు వానర బాధితు (డై సు గీ వుని కడకు బోవుట ee 

దధిముఖు(డు వనభంగము ఇెప్పంగా ను గ్రీవుం డతీని నాశ్వానీంచి వాఠల( దోడ్కొ_ని 

రమ్మని పంపుట క 

ఆంగ చాదులు కిష్కి.0థ స వచ్చుట, హనుమ కాంచితిని సీతనని రామునితో చెప్పుట. 44 

సీశావృత్తాంతమును జెప్పి హనుమంతుండు రామునకు జూడామణి నొసంగుట ఉం 68 

రాముడు చూడానుణిం గాంచి సీశవృ తౌ ంతమంత యు వినంగోరుట “06 

హనుమంతుడు రామునకు నీశేపలుకులు చక్క_6గా వినిపించు 26 

హనువంశతుండు సీశను గుటించిన వాక్య ముల మలి కొన్నిటిని రామునకుం చెల్నుట 446 



-ంయ్రుదూర్టుటుంా 

దురు (కోరాము 6డు మునులయా క్ర మముల౬ జూచుట, చుర 

క్, శ్రీనయగుణవిభవా కా, జ్ఞాన లసన్మెనిహృదయ 4 వారుసరనిజ 

సోన నిరంతరవాసా, ్రీనిర్మి "శరూపవమాహి ను + శ్రీరఘురానూా, 1 

ఆ. అవధరింపవయస్టి + యస్వలిదై ననీ, దివ్య చరితమెప్ల 4 దేవతలకు. 
డెలియరానిడాని 4 దివ్యమునీం న్రుని, నాక్టిసరణిం జెలుపుశ4వాండ భక్తి, 2 

Ty శ్రీరాముః డతుల ధ్రె 0) ర్వ, స్ఫారుండు దుర్గ రుం కుం 4 బరదుక్షనుమూ 

ఘోరారణ్యముః జొచ్చి వుుహా పోరమ్యుము పై స న మునుల + యూ శ్ర నువితజెకా, ౧ 

సీ, కనియ నయెన్సిడ యజ్ఞ +కా ర్యార్ధ మానీతములగుడ కర్భలునాక్ల? ములగ వల్క్మ_ 

లము లాతప మునకలలినా ఆంగట్టంగాంబడియుండ ఏనపియందుం+బర (గుచుం డెం 

దపము సల్పుటయు వే4దముల( బకించుట మొదలగువానిచే 4 నొడవినట్టి 
తేవోవికేషంబు + దీవించుచుండుట నాక్సంబునం ఒ ద్రదీ4పార్మ_నాండ 

తే, లము వపె౯ా భూరిరాతుసు4లకును బేజి 

చూడ రానిదిగా వెల్లు*4చుకా నితాంత 

కాంతి నలరారుచుండె, స4కలము. న 

ప్రాణులకు వాస యోగ్య మై 4 పరంగసచుంటె. Sy 4 

క్ ముంగళులెపుడు నం దల, కంగంబడి యుండ మృగనిశకాయము, నిగులకా 

రంగులుగల పకులు చాలం గల్లుట నొప్పె. గడు విలాసముమోజ క, ౩ 

క, అతిరమణీయముగా స్థల, ఏతతులు కన్పడుట టబేవ వేశ్యల గుంపుల్ 

సతత్రము నృత్యము సేయుచు, స్తుతి చేయుచు నుండు, దాని$సొంపువిధముల౯. 

నీ అట విశాలములగు కీ నగ్నిగ్భృుహూంబులు, వుజి (సుక్సు?వాదిక+మఖపరికర 

ములును, గృమ్లాజిన శములును దర్భాసనములు సమిధలు జలథకలళములును 

స్ట "1 వూర్వకాందమున. బిళ్ళ వాక్యపరిపాలన పరమసర్మము సజ్జనుల కసళ్యా చరణీ యమని తెలు 

వటుడీనది. ఇపుడు సజ్జనసంరతు,ణమాప వకమధర్మ్మ మును చేలుప్రుచు రామచంద్రుని యన్నూ తేపరా 

స్రోకుముల ని సరించి చెప్పుట కీకాండ దూరంకిందంబడియె నని యెటుంగసలయు, 

iw 89 
శ 

జ్జ! 

lr: 
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పఫలమూలములును మిక్కిలి యొప్పుచుండెను; సాప్రదుఫ జంబు లై 4పావనంబు 

తొ భూరివనముహీళ4జావళి తనియుండె; బలిహోనుముఖముల€ 4 బరంగి పూజి 

ఆ, తంబు నగుచు6 బావశతనంబయి శు వినినొ 

దములం బ్ర తినినాది4తేంబు నగు 

జేవతార్చసలకుం 4 చేయడు వన్వకు 

సువుము లొప్ప నుండే 4 సొంపు గులుక. ౫ 7 

క, సరసీరుహూములం జెన్నగు, సరసులు తన రారుచుండె) 4 స్వాదు ఫలముల౯ా 

వరమూలములనుదిను చుం, గరముజి తే ౦ ద్రి యులు నౌచు(4 గ్రాలుమునీం దుల్, 

తే. నారచీరల? గృవహ్హాజి$న ముల దాల్లీ 

భానువహ్నీసమానతీం4 బరంగి వృద్దు 

లగుచు నంతటం గాపుండీ 4 రట్టి మునుల 

వేశం బూజింపం బడుచు వి(ఖ్యాతు లగుచుం 2 9 

క. వెలయుచు నియతాపహారం,బుల6 గొనుచు6 1 బవిత్రు, అయిన 4 మునివర్యులు నో 

భీలుచుండి; కిట్టు లాశ్ర ను ములు'"విధి లోవోపమోన : ఉములగుచు ముటియుకొ, 

cio , కర్మము లొనరించు+కాలంబుల౯ శ్రుతి నుం త్ర పఫరోపష.౦ బుల4నుహీ తములయి 

బ్రహ్మణే శ్ర తలు మహ్మోభాగులునగు వి 'ప్ప్రవరులచే నెంతేయు 4 నజల, భూరి 

చేజుంను శ్రీమంతు4డొ జగన్నాథుండు రాముడు గాంచి “యు4ద్దా మెచాప 

ముననుండీ  జ్యాలతి+కనుడించియా యా శ్ర నశ వుములంజూడ6గం6 బోయె+మౌానివరు 

3 "జే, వార లంత దివ న్యజ్ఞునవై భవ్రులు న [లు 

తాకికములగు విష యంబు(లను గన౦గఈ 

'జేయుశ_క్రియుం గలవార4లై యల రెడు 

వారు గావున వచ్చిన4వాం డితండు, ౧౦ 11 

క, నారాయణు నవతారం, బౌ రవముణేయు లత్ముణు(డు మ+హోత్తులను చుం బెం 

పార నెజింగన నారగు, టారసి ముదవముంది యప్పు 8 డాద్భలతి మోణజికా, ౧౦౪ 

క్ష శ్రీరాముని సౌమి త్రిని, జారుయశోరాజితయగు + మాపు క్రిని దా 

రారసి యొదుగుగం జని యిం, వారల వారలను గాంచి 4 యలరిరి వ్రీతి౯, 

స్కీ ఛారికుల్ మతే నియత వ్ర తులునగు నుహామును లుదయించు4నట్లి చం 

భంగి నుండేడు రఘుశవరుసే సౌమి శని న్నీ _ర్రిములి౯ సీత 4 గేవలంపు 

భ_ కిన గనుంగొని 4 వారిక్ మంగళ ముల/సం గాకనుచును + బలికి శాము 

ప్ర 

1 విధిలోకి కోపమానములు= బృహ్మలోక తుల్యములు. 2 విజ్యం కృత్వా నుహద్ధ నుః - -ఆనినమోా 

లము వె దివ్యజ్ఞానోపపన్నా స్తై స్టే రామం దృష్టా ,మహర్చ యః-అనిమూలము. దీనికి గోవిందరాజ 

వ్యాఖ్య యందును; తనిక్లోకి యందును తెప్పయణుడినయర్థ మే యనునిదింపంబ డెనని యయణచుంగునది, 
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నిష్టదై వముగనె 4 యెంచి గృహీించిరి; ఇూవణముశె లేక 4 పొదలుచున్న 
రాముని రూపంబు 4 రనుణీయసౌందర్యమును దివ్యముయిన కాంఖలిని నువేవ 

లే తను దగక్ వనవాసు టు4చార వస్తి 

తాకృతులనొవ్పి చూచి; ర4" య్యటేవి నున్న 
పక పతీ క్రిముఖంబులు 4 వారి రాను 

సీతను లక్ష్మణుని సువి+చిత్రృతనుల. ౧9| 14 

. కనుగొని మున్నెన్నండు చూచినవా రలలోన నట్టి 4 చిత్రాకృతులం 

దనశారు నారు లేమిని, ననిమేసేతణము లొప్పుఃనట్టుగ? గనియెకా. ౧౮ 15 
క, అంతట నందుం దగు ముని,కాంతులు భూతహీ తమును ద4గంగోరిన భూ 

కాంతు(డు రాముం డతిధిగ, వింతగ రా నుటజములకు 4 వేడుక లలర౯. 

. కొనిపోయి నిలుపుకొని ర, మ్సును ఏలనలోపములు ధర్శశమును బూనినవా 

రును నౌట రాము సత్కృలేం దనివీ పవి త్రోదకమునో 4 దమిం దెచ్చి వెస, 

ధర్మవిదుల్ మాని4కల్లజు ల్మహనీయుం డగు రామచంద్రు తో 4 నటవిం గల్లు 
మూలంబులను ఫల4పుప్పంబులను నా శ్రనుంబుల నీవిగా 4 మది నెణింగి 

యిచ్చనచ్చిన యట్టు + లివ్వాని నుపషయోగపఅచుకొన్గూ యని + భక్తిం బలికి 
కరములు ముకుళించి 4 ఘన భణికిం బల్కి. రతుల విఖ్యాతి 4 నలరు నీవు 

తే, ధర్ష్యపాలకుండవు గాన 4 ధరణి నిందు 
నా ర్హులగు నీజనులకు నశత్వంతరతే 

కుండ నవురులవ లెను బూ+జ్యుండ వధిపు 

గాం దలంచుచు మన్నింపణిగా౭ దగుదువు, ౧౮ 18 

క, శీ తిపతిడండధరుండగు, నతండె గురుండగు; న దెట్టు+లని యడుగు దువో? 

శ్నీతి నింద్రు చతున్థాంశం, బితరదిగీ శొంశములున 4 నెల్లం దనరుటకా. ౧౮౪ 

క, మనుజుల కంచు జూకను కనె దినముల భోగ+కాండంబులనుం 

గనుచున్న వాండు నుతి లో క నమస్కృతుండగుచు నుండు; $4 య్యా పతి తనయా. 

న్, పట్లా రుల న మే+మెల్ల రమా _రరతణదితంగల నీదు సాయముననె 

జీవింపంగలము ర4శ్నీం రపంగయడుటకు నీచేశమున నుంట 4 గాడి హేతు 

వగు; చేను బరిపాల$కాధికారంబున నుండినగద గాచు+టొప్పు నంచు. 

బలికెదవో యెమొ? 4 పట్టణమున నున్నం గానలో నుండినం + గాని మాకు 
తానా. లాలా వన రాడా టవ 

| ఆశ పర్యభూతా దద్భశు స్స కే ఐనచారిణః8- అనిమూలము. దీనికి పాష్టిఖ్య్యా నళతుస్టై 

యము వేణు వే అర్జ్యముల ను నుపపొదించినది. చొనిసార మే యిందు జెప్పంబడినది. 2 ఆఅనలోపమాది 

విశేషణంబులును, దీని తరువాతిపద్య మున ధర్మ విదుల్ అను మొదలగు వేేపణంబులు మూలాను 

పాఠమే యునుస (బడినవని యఆఅుంగందనగు, 3 ఇందు నవతారికలో నిమాటలు చేర్చుంబడియనని తెలి 

గ 

0 

eo 

యపణలంనబు. 
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ఆ. రత్సకుండ వివె 4 రాజవు గాన్రునం 
దపము బలిమి మారె 4 తగినరీతి, 

గా చుకొనంగ దగును 4 గా యనుదువయీని 

ఏనును యు _తేరంబు 4 ఘునమనీష!, ౨౦ బి 

వీ సిబ్రతెం ద్రాయులనుయి 4 వెలయుచుందుముగాన నింది ద్రొెయవ్యా | వ్స్కిథ నె అ్రమూల 

మయిన “ప్రస్వమ్ముండ 4 దంతియకాక సానుర ర్భ స్థముండియు మే మె; మమ్ముల గాచు 

ఫొనరాదు, వె మా+ధనమణగు, నీపుత్త స సములము గాన ర4తణముచేయం 

దగుమమ్ము న సం4తతము గాన్రమ యని యమ్మహార్షులుపల్కి 4యడ వి గలుగు 

తే, సుమఫలంబులు మూాలమ్ము¢లు వుజి యితర 

ముబయి సంకల్పసంసిద్ధ4ములయి తేనరు 
పలువిధా సోరముల రాఘళథవ్రులను బూజ 

వేని రెంతేయు మో మె చ్చచేశ నెలమీ* ౨౨ వు ర! 

క, అనలాభులు సిద్దులు నగు, మును లితరులు స్యాయమార్ల4మునం దగు వృ త్రిం 

గనువారు న్యాయమున విభు, ఫఘునురామునిం దనివి రెలమి4గ్రాల౯ా నుతుల౯ 

మొదటి సర్షము సంప్యూర్గము. 

౨౨వ సరము, 
౧ 

దరు రాఘవులు విరాభునితో సంభెషించుట, శ్లారుం- 

క, మునినరు లిటు లతిధిసము,ర్భనమును గాఐంప రావు4చం ద్రుశు విదపక్టా 

వనజా పుం డుదయించిన, నోనరిచి కృత్య ముల మునులనోని పడ్కొ నుచు౯. 

క, వనమునె చొ చను విధము, గనికాయన్యా ప్ప పమగుచు 4 గండుయబులుల చే 
తను వృకతతిచే సేవితమునగుచు నవ్వునము ఘోర4ముగ నపు డుండె౯. ౧; 

నీ లతలు గుల్యములు వృశకుతతులు చిందజు వందణ లై కాన(+బడియ; నచటి 

సలిలాశయములు న్మసహా్టిముల చూడ దగకుంజె వివిధ హత త్రి తి చయము 
భ యమున నేమియు 4+ బలుకక చలీయింపకుం డె చెల్లె గూయు4 చుండ నీల 

పురుగులు; తనసహోశ4దరు(డు వెంబడిరాంగం జనుచువనాంతేర4మునురఘునరు. 
తె. డచటం గాంచెను ఘోరమృ4గాన్వితనుగు 

ర 

నవ్వనంబున సీతతో 4 సరుగుచుండి 

భూ ధృశిఖరము వలం గడు. + బొడవుగాం 

గానంబడు చున్న యొక్క రా+తసునిం గనీయ. ల ఇ] <b 

పెనునాదంబును చేయుచు గను యుగ్మము లోంతుగాంగం 4 గన్పడ వ త్రం 
బును బెవ్ప్షదగుచుల దగంగాందను వధికపశాలను గుచు. 4 వగి యుండంగకా, ర 



చ, 

es 

ఆరణర్టికాండము - ౨ సర్షము, 709 

. దనుజుండు ఏవ మోదరుండై, కనంబడియెకా ర కమాంసకలినమగుట దో 

తను గలిగించుచు నాతని, ౪ తనువుం జె౯ విషనుదీర్ణ | (తను వికృతం. ౫ 29 

కనుంగొన ఘోరమై యతేని(కాయము నిక్కుచునుండెె ర క్షమాం 
సనిచయ సంక తార్జ కయి + సాధ్వసదంబగు వ్యా,ఘ చర ముం 
దనున్రనం గవు భూతభయ4నంబగు సాకృతి విస సృ తాస్యుండై 

కనంబడు కాలుచందమునం 4 గనడుచుం డెను దద్వోనంబునక. ౬ స్తం 

| వార్టీ ఘ్ర చతుష్క.౦బు థీ బంచానన త్రి తయము వృకయుగ్య ౦బు4సవమువపహాగిణ 

దశకము, మూంసయు+ కంబయి నంతీరబు ల గొప్పంగాం దగు నొక్కగొప్పహ స్పి 

వీరము నాయసమయి4చెలంగు కూంంబునందగ6 (గ్రుచ్చి పట్టి పటి నిితాంతనాడ 

నునశరం౫ నార్చుచు4నాదనుజుఃడు పాల్బు చుండె; వా కంతి + నుదస్టమమున 

. రాముని౯ లత్ముణుని రాము 4+ రనుణి నీత. 

గాంచి కోపంబునకొ లయ+కాలయము (డు 

ప్రజలపయి కేగు టెం చెడు 4 భంగి వారి 

పయికి నొక్కామ్ముడిగ వడిం + బాఆె నంత, ౮౫ 80 

సురవై రి ధరం గద ల్బృడు, కఠణికా భయదారవంబు. + గావిందుచు న 

త్తరుణికా జంకన నిడుకొని, సరగున నవ్వలీకిం దొలలి + చని రాఘనవులక్.౯ 

కొని వచించెను జడథలను నారచీరల ధరియించి మోారొక్క + తరుణితోడ 
శ రచాప్రముల6 బూని4వరఖశ్గముల బట్టుకొని యాయువునశళిం చుశటనుదగంగ 

నీదండకాటవి 4 కే తెంచుటనె యింక 'బ్రదుకుట కష్ట మే+పల్కు_ వినుండు 

మిరు తాపసుల యీూ+నారితో నట్టుగా? గాంపున్నవార లి4క్కరణిం దపసి 

వేషముం చేకొని 4 వృత్తి లికి భిన్న ంబుగా శరణాపషముల్ 4 ఖుడ్టములును 

. దాల్చీ యా+దితి గాల నళశీధర్మ్య మాచ 

రించుచున్నట్టి పాపాత్తు 4 లెంచ మీర 

లెవ్ష నేను విరాధుండ 4 నిచట నుండు 

వాడ రాక్షసుండను భూరిథబలుండం జుండి!, ౧౨ ర్ 

క్క, సే నాయుభముబఈ6 దాల్చుచు, మానుల నధియించి వారి4మాంసముందినుచు౯ొ 

బూనికచే దుర్చమమగు, కాన నిటం దిరుగుచుందు. 4 గడు స్వెచ్చమెయిక. 

“లే. ఈవరారోనా నారి నా 4 కింతి కాల 

లదు రణంబున.( బావాత్ముును మిము౯ దగ 

జంపి త్రాగుదు మో చేహూ4+సంగ తీవముయి 

తనరు ర కంబు ననిపల్కె 4 దనుజుం డపుడు, ౧౩౫౪ 84 

i ఇయం సాదీ వరారోహా- అనిమూలమనము, 
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చ, అని యిటు దుప్పచిత్తుండగు + నట్టి ఏరాధుఃడు దుష్టరీ తి జ 

లన | గరువంపు బల్ము_ల లిక విని జానకీ త ట్ర పాటు భీ 

తిని గొని *యోరుగాలీ దగు4దెబ్బకు ఛీతిలి కంపముందు చ 

కనికదలీద్రు నుంబువలెం 4 గంపమునొంబెన్వు రాము డంతట౯, ౧౫ శిర్ 

చ, దనుజుని చంక జిక్కిన ని|తంబిని మంగళచి త్రం గాంచి వే 

దనం గని వక్ట్రృమెండం దన+తేమ్ముని లత్ముణు( గాంచి పల్కెని 

ట్లని; యిదే సౌమ్య! యాజ నకనాత్నః జయె సుఖసంపదల్ దగం 

గను బయ మారంగాం రింగ్ 4 ఖ్యాతీని గాంచి నృపాలపుత్తి లె యె. ౧౬౪ 86 

సుకుచిరమగు నాణార, స్ఫురణముః గని నన్నుం బకిగం 4 బొంది యలరు నీ 

తరుణి విరాధాంకంబునల గరము వివారముగం జిక్కెం $ గనుమా సీత౯. 
రణ 

em మనపిషయంబయిశీమది. జక్కంగా నెంచి యే యభిప్రాాయ మా4యింతిక్లై క 

గలిగియుండెనొ వరముల నెపషమునబేనిం బియమార నడిగెనో 4 వేగ యద్ది 

యంతయు ఫలియించె + నామెకు చబూరపుంజూపును గల యట్టి + సుదతి యఫ్లు 

స్త యునకై. రాజ్య4మును బొందుటనె తృ ప్పినొందదో సంతృ ప్లి4శనొందకామె 

శే, 2 సర్వభూతహితుండనై + జననిమాట 

కడ్డమును జెప్పుకయె యున్న 4యట్లి నన్ను 

వసీకి. బంపెనొ నుధ్యవమజ నని కోరి. 
ియిపుడె చేయడ ఫలించిన 4 దిప్ప్రోధమున, ౨౦ క్రి 

క, అనుజా! పరపురుషుండు సీ,తేను దాకుటవలన నా శకె4కం గల్లిన చిం 

తను బోలినంతవెత నా,జనకు వియోగముననైన 4 మ్యచ్యుతినై నక, ౨౧ 89 

ఆ, కలుగలే దటంచు. 4 గాకుత్ స్థుతు( జెంతయు 

వగల గుంది చావ్ప+వారివిడుచు 

చును వచింప నతీని4కోకముం గని (కుదుం 
(ధ్ 

డగుచు నుం త్ దుద4వుగు నహీవతె. ౨౧ 40 ధి గ 

కం పఫలీశ౯లా లక్షణం డూర్పులం, గలయుచు( గాకుత్ స్థ! ముజ్జ$గములకు( బలివె 
దా 

యలవాసవతుల్యు(డవై , యలౌెదునీశే లనాధు4 నటులు సహ దిక్. ౨౨౮ 

సీ, కనియెదవీవు వె+ప్పినయటుచేయంగ నున్నాండ నేనిందె 4 యుద్యువుమున 
నేల యనాథుని+పోలికం బరికాస మందుచున్నాండ వోశ$యన్న చెపువు 
యిపుడు (కు ద్ధుండనగు 4 నేను శరంబున నీవిరాధుని నధి4యింస విని 

ర కంబు భాహౌంక 4 (ద్రాగును దృప్తంగా రాజ్బుంబు( గోరు భ4రతునిపై 
ల ల న 
1 నీలా పా (వొ , చేసతి జ్వెగా TR పవాతె కదన యథా- అనిమూఫలము. 2 యయాపహాం సర్వభూ 

ఆనాం హితః స్థాపిత సనమ్ -అనిమాూాలము. కి ఇప్రుటె చండే యనుపద ములు స్యర్గ ములా 
థి 

కావు. అల్యేవానీం సరామాసా-అనుమూ అము సనుసరిం చినవనియ్ తెలియనలయుః ం 



అరణ్య కాండను; = ౨ సరము, 711 
గొ 

తే. నాకుం గల్లీనకోప సుం, కయును వజ్ర పర్వతమువమైన వజ్రంబు 4 వై చుకరణి 
నీవిరాథాసురుని మై నిపుడె విడుచు, నాడ జూడుము శ్రీరఘ4వర్య! నీవు, 

“శక్రం కనువనూ భుజబల వేగం,బున నారిం బట్టి కిగిచి + మునుకొని నేవి 

ర్ట 

GK 

ee 

చిన శరము వెడందరకా నీతనితొమ్మ ను జ్ట్చి ప్రాణ+తేతి వె కలించుకా, అసల 

నరఘాతంబున. గ బ్రాణోత్కరము దనక విం మవరతగా ౫ గఅిగౌం 

దిరుగుచు నిలయబడుంగా వే, పరితాపము మాననయీ $ పల్కు_లిం కేలా, ౨౬ 
రెండవ సక్షము సంపూర్ల ము. 

౩౨వ సరము 
0 

ఎదురు విరాధునితో యుద్ధము. య్రుద్దుం- 

- (అని శ్రీమంతుండు లత్షణుం డనఘునితోం బలికి యసురు + నంతటం గని యీ 
వనిలో సుఖము దిరిగెడు, దనుజుండ వెవ్వండవొ చెప్పు + తగునటు లనినకా,] 

=, దనుజుం డంతట నవ్యన,మునం బ్రరశబ్దంబు పుట్ట + మూల్లుచు మోరీ 

తీనె యడుగుచు నున్నానే, వినిపింపుండు మోరలెవరొ 4 వివరము గాంగక౯ా, ౧ 

. చనుఛున్నా రెక్కడికో, యనం గడుందేజమున నొప్పు 4+ నారాఘవ్రుం డా 

దనుజుని జ్వలితాననుం ద,న్షని యడీగెడునాని నపుడు 4 గని తీనవా ర్రకా, ౨ 

, తెలుపం దలంచి యిట్టని, పలీకె౯ త ప్రియుల మేము 4 భనాస్ట్రచారం 

బులు గబనారను వఏివీనం, బుల. దిిగడువారమనుచు.4బోల నెజుంగు మూ, 

. నిను. చెలియంగం గోరెదము  నీవిట దండకకాననంబులక౯్ 

బనివడి సంచరించెద వెోనండవు నాంగ విరాధుం డంత రా 

ముని ఘను సత్యశె"ర్యుం గని + మోమున గర్వము చిందులాడ ని 
టనియెనుు నాదువా ర్తనిన + నౌ వినిపించెద "భూమిపాలకా!, ఈ 49 

. నాతండ్రి, జయుడు జఖననియు శేత్మేహ్హన నన్ను గ్రృవ్యాదు లం+దజువిరాధు, 

డని విల్లు చుందు ర4వనియందు నుత నేను. దప మొనర్చి విరించి4దయనుగంటి 

దానిచే నన్ను కథస్రముల.౬ జంప నశక్య మళ్ల ఛాదింపంగ 4 నలవిగాదు 

భదింప తక మేళగాదు బిరాగీ నారి ౩ చె నాశ వదలి యిశ4ప్పడంయతి విడిచి 

వచ్చిన ట్లిదారి( ఖీ బట్టి వే పాజుండు 

లలన చిక్కి నందు$నల న మిమ్ము 

బ్రాణములను నొనక శ నదలెద ననం గోప 

(ఇ) కృనేత్రు. డగుచు 4 రాము డపుడు. ర్య 50 

కోనుంగొని విక్ళతా కాగుని, : ననుజుని "బొ బా పాతు నతని 4 థై ర్యంబున ని 
ఇద జబు వా. 

1 నిబోధ నును రాఘన-అనిమాలము. 
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ట్రనియొను నిన్సీ! నీచా!, పనియిది యతినీద మిట్టి4పనిం బూనితివే ?. ౮4 ల! 

క విను నీ మరణము నిశ్చయ మున నీవే వెదకె దిపుడు 4 మూన్హా! యుద్ధం 

బున సీకోర్కి ఫలించును, నను నూర్కొని బ్రదికి యే చ4న౯ తేవుసుమా!'. 

చ, అని వచియించి ఛాపమున 4+ నప్పుడె నారిని గూర్చి తీక్లుబా 

ణనికర మళ్లు చేర్చి పటు4నాదము పర్వంగ వానిమోంద వై 

చెను దగ నేడు బాణములం 4 జెచ్చాజ, బోయడువానిం డాన్హ్రున్టి న 

య్యనిలుని బోలు వేగము న +హోర్యపటుత్వము నొప్పువానిని౯. ౧౦ కి 

జే, అప్పి బంగారు విడులతో 4 నమరుపంబడి 
యుంజెను మయూరప త్రసం$యు క్షములలి 

యన్నితో సాటియె యొప్పు 4 నాశరములు 
దనుజు చేహూం౦ంబు భేదించు4కొని జవమున, ౧౧౪ 54 

cer . అతని చేహమునుండే + యంత ర క్షము ప్ర వాహముగను వెడలని 4 యంతలోన 

వెడలి వచ్చుటచేత + ఏపులసాయకములు కొంత నెత్తుటందోంగ౧+కువలయమున. 

బడియె; బాణములుచ్చి (పాణ నొచ్చియతండుమిగుల(గోసమునొంది+సొౌగసులా 

నట డించి వేగ భూ4లాయుధమును నె గ్రికొని రామలత్మణు+లను నధింప [డి 

ఆ, బాబు తెంచ్క వాండు 4 పటునాదమునుబేయు 

చును మహేంద్రుధ్వజము 4 సౌంపునం డగు 
చును జెలంగు శూల4మును బట్టుకొని నోరు 

డెజచుకొనిన యముని+తీరు దోప. ౧౩ నీర్ 

క, కనుంగొనువారికీ(. గన్సడె, దనుజుండు జూనకీని డించి 4 తమ,వెకీి వెసం 

జనుజేర రామలక్షుణు, లనూనగతి వాని వై న + నంబకవితతుల్, ౧౮౪ 56 

కనే, జీవిత చ్చేదమును వెసం+జేయు కాలు 

పగిది శ్రాణాపహరణక+క్పరతం గనిన 
యంత కునిరీ తిం బుణ్య పాళ4పాళి భేద 

మును నిరీషేంచు యముగతిం + దనరువాని. ౧౫ న్ 

క, దనుజునిం గని తీక్షుంబుగ, ననుపమగతి నర్ష మట్టు + లప్పుడు గురిపిం 

క, అని నవ్వి యావులించుచు౧దన దేవాము వజు చుకొని యెం+దతృమయమున ౯ 
1 3 ర దై ళ్ విరాడే రాతసే తేస్మక కాలాంతేకయమోపమే-అనిమాలము. “కాలః అంతీకో యను 

శ్చేతి త్రయో మారణాధికారిణః. తత్ర కాలస్యాధికారో జీవితవిచ్చేదే అంతకన్య ప్రాణాపహాశే 
నుం దభణాంవ వివేక eg) వింద _ యమస్య బు వ్ర్ పుణ్య నేక ఇతిభద$' అను ను బాళ్వ రతీ గుల వారిభాన మిట+ బద్యమున ( బేర్నం 

బడియెనని “తెలియఫ్రుయు. 

శ. 



నా 

జ ల త 

cr 
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దనుజుని కాయమునుండియె, ఘనకరములు వీడిపడియె 4 మ్మాస్గలి నంత౯. 

చే, వేగవంతము లయ్యు న+వ్విశిఖములొగిం 
ద్రుళ్లి పడియెను; మట్ ఏరా4ధుండు తనదు 

వరమహీమమున( శ్రాణాళిం 4 బట్టి యుంచు 

కొని కరంబున ఈూలంబుం 4 గొని జవమున, ౧౬౪ 60 

. ఆరఘువిరుల మార్కొన, నారావముమోజ: బాజె 4 నాయుధధరులం 

చారయ మేటిగ నొప్పెడు నారాముండు జ్వలను మౌాడ్కీ 4 నగపడుదాని£౯ా, 

నజ్రాయుధము(బోలి $ వచ్చుదానిని సూలమును గని గరయుక్గ (మున నెస్రుంచె. 

దద్బాణభిన్నమై 4 దనుజుని శూలము వజ్రంబుచేం ద్రుంప4బడిన మేరు 
నగశిలాతలము చం+నమ్మునం దత _రముననుండి ధరయుడిథీయను; విఠరాధు. 

డంత వారలవెకి + నరుదెంచె నదిగని వార లిద్దజు కృృష్ట4ఫణులనీతి 

లే. నలరు నరఖడ్లముల బూని 4 యతనిబలిమి 

IK 

ల్ 

వెలయ బ్రవారించి రంతట 4 వివులకౌద్ర, 

మూ రి యయి వాండు వారిచే 4 మోదంబడీయు6 
an =) 

బట్టువదలక కదలింపం 4 బడనివారి. ౨౦౪ 62 

పురుషున నేణ్యుల నారఘు, వరులను బిగంబట్టి తనదు 4 చబాహూువులను భీ 

కరరీతి. గాంగలించెడు, కరణినిగా నెత్తుకొని తీ4గం బో? గోశె౯ా: ౨౧ 68 

దనుజుండు మణియొకశవనమునకుం దమృుం నొనిపోన నున్నరీ+తిని నెట్ంగి 

రామచంద్రుండు సుమి4త్రానందనుంగని యూరకుండుముసుంత4యీోరసమున 

వీత్రండు నునమేగ4గెంచిన యీమార్లముననె చక్కంగ మోచి4కొనిచనియెడు( 

గాక, సాప్రభీష్టమా+ర్లమున నే ఫొనిపోవుం. గాక యానన మధ్య4గతపథమున 

కే, జన చెంచికిమిగద; యీో4దనుజుం డరుగు 

rap 

మార్లమే మనమేగనా + మార్లమగును 

దాళుమా యేమియనక యోో4త నిని ననియె 

నంత బలఏర్యుములను మళశిహాసురుండు. ౨౨ 64 

బలయుతుల వారినిరుగర, నలయక వాళూరకుంట 4 నర్భకయుగ ముక 

బె నె త్తికొనుచుం దనమూం)పుల పె నిడుకొనియు దనుజ4పుంగవుం డంత౯, 

మూ(వులపె 6 జేర్చి + వే సరుగిడుచు భయంకరంబుగ నార్చిశయాత నెంచి 

నట్టి ననిం గూర్చి 4 యరిగా; మవహోమేఘసన్నిభంబయి సుంతే + సందు లేక 

బహావిధవనవృత+వారయుతంబయి పలువన్నెలం దగు+పత్సీ నికర 

ములచేతం జిత్రమై(!యలరుచు నక్క_లువ్యాన్రుముల్ మొదలగ్వ్కుభయదమ్ము గని 

శ, కాయములతోడ సందులే4కయె చెలంగు 

చున్న ఘోరవనంబును + నన్నదమ్ము 

90 
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లను జవంబునం గొని మహోదనుజుం డతడు 

నచ్చే దనమది( దోంచిన4చెప్పునం దగ ౨౬ 66 

మూడవ సర్ష్మము సంపూర్ణ ము. 

ర = వ సర్లము. 

తుడు సీత కోకించుట, రామలత్రుణులు విరాధుని బాహువుల నబుకుట. శ్రిశిం- 

చ. జనకజ రానులక్షుణుల( 4 జయ్యన నాదనుజుండు స్వేచ్చంగాం 

గొని చనుచుండుటం గనుచుం 4 గోవుల బాహువుల౯ విదుర్చుచు౯ 

ఘనరవ మొప్ప నేడ్చె; నృప4 కాంతునిసూను. డితండు సతర్ణివా 

కు_నం దగువాండు, "శీలమునం + గూడిన సాధుమనీషుడొం గదా.౧౪ 67 
క, నుతిమంతు. డిట్టి శ్రీరఘు,పతి లత్మణుతోడ మిగుల + భయదంబగు నా 

కృతి గల్లు దనుజునే నీ గతిం సోనిపోవంగయుడెడుం 4 గద మేమందు౯. ౨ 

క, దనుజో త్రమా! నమస్కృతి, *నానరించెదనిదిగొ వృకము4లొగిబెబ్బులులులా 

దిను నన్నుం జిజుతపులులును, గనుక న్నను గొనుమ వఏరింథగరుణ విడున్రమా 

చ, అని జనకాత్శజాతీ కరు+ణాతురయై విలవింప ఏరులై 

తనరెశు రామలక్షుణులు 4 దానవుం ద్రుంచుట యర్హమంచు నె 

మృ్మనముల నెంచి; రాత్ర పడి 4 మూనిలేఫడ్డము నెత్తి “యానిరా 

ధుని దగు సవవా స్త సమును + ద్రుంచెను లక్షణం “డొక్క టునొం ర్య 170 

క, దనుజుని కుడిచేతిని వే, కునుమాడెను రాఘవుండు థీ తోరపుబలిమికా 
ిఘనతులుషం డతీ(డు పవిచే,తేను ద్రు౦పంబడిన్న పర్వీ4తమువలె నిలపై. ౫ 

క, కరములు విజుగుట: బడియె౯, దీరగా సంవిగ్నుండగుచుం 4 దద్దనుజుని వే 
ధరనై చి జూనువులనుకొ, జరణంబులం విడికిళులను 4 సముదగ గతిక, ౬౪ 12 

ఆ. ఎ ల్తిణు త్తి తన్ని + య త్తటీ బిసుకుచు, ముద్దగా నొనర్చి; 4 రద్దనుజుండు 
"పెక్కు బాణములను 4 నిక్క_డ నక్క_డం, బొడు నంబడియుం గ త్రిపోట్ల గనియు, 

క ధరవై బహూుుభంగుల భీ,కరగతి ముద్దవలెం చేయణయ4గాం బడియును దా 

మరణమ్థు నొందండయ్యెను, దరణికులాంభోధితుహి న4ఛాముండంత౯. ౮” 74 
నీ, భయకోలములయం ద4భయదుండ "'టనుబర్వతా కారు. డై నయ4య్యసురు నెట్టి 

శస్తా యుములనై నం 4+ జంప శక్ణిముగామిం దలపోసి చక్క_ంగాం4దమ్మని 6 గని 

పలికె. బూరుషవర్య!4ఖలు. డీతయెంతయు. ద దపమొనర్చినవాండు 4 దాన వీని 
నని నాయుధములచే4తను జంప శకసమ్యు గాకయిన్నది యట్లు4గాన వ్న్సి 

1 కీలవాం చ్చుచిః- _అనిమూలము, కీలచాకొ౭ిసదాచాకస సంపన్నః శుచిః; బుజుబుది8-అని 
9 

వ్యాఖ్య. ౨ మాం హరోత్స జ్య కాకుత్ స్టా నమ స్టే రాక్షసో రేమ-అనిమూాలము, తి ధరళ్య్యా ౦ 

'మేఘసం కాళః-అనిమూలము, 
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= ధరణి 'బాంతిపెట్ట ఉదగునట్టు చేయుద 

మనియె; దనుజుండంత 4 మనుజవిభుని 

పల్కు. విని న లేంద్రు( + బరమాత్తు రాముని 
గాంచి వినయ మొప్పణగా వచించ ౧౧ 7 Cn 

యుడు విరాధుని వూర్వసృత్తాంతము. యిరు 

. పురుషవరా! శ కునితో, సరియగు బలమలరు నీవు 4 సమయించితి వీ 

క్క_రణిలా నను నజ్ఞ్వన, స్ఫురణంబున నను నిన్ను 4 బురుపో త్రముంగ౯, 

. మున్నె తెలియనై తి + సన్నుత కౌసల్య, సుప్రజయె యెసంగు 4 సురహితంబు 

చేయంబూని నీవు + శ్రీపతి విటు రాముల డనంగం బుట్టినాండ4వని యెజింగితి, 

సరసిజనిలయ'యె సీతయు, నిరుపవు సద్యుశము చేత 4 నెగడు సుమిత్రా, 

వరసుతుండు నీదు కళయని, పరికించికిం ద_్త మెల్ల + బాగుగ జెలిసె౯.౧3 

విను మేను దుంబురుండనం దనరెడు గంధర్వుండ నొక్కతగుణమునం గుబ 

రుని శాపషమొంది భ యకృ్ళ,ద్దనుజాంగము బొందినాండ 4 ధరణీనాథా, 19 

అనఘాత్త్య! రంభ వె 4ననురాగముం బొంది యశే ళుకొలువు చే4యమికినతేడు 

మిగులం గోపనునొంది4తగని రాత సత నుబొందువూయనిపలత్కె 4బొంక మెడలి 

యతని: బ్రసన్నుంజే4యంగ నమ్మహాయళుం డాద్భతి నను గాంచి|యవసీదశర 

ఛాత్మజుండగు రాముం+ డని నెప్పు నిను. జంపు నప్పుడే నీరూపశనుండి స్పర్ష 

ముందల వటంచు 4 నొయ్టిన వచియించె; 

నిచట నీదు కరుణ, + నేను భయద 

మగుచు నొప్పునట్ట 4+ యలశాపముననుండీ 

ముక్తిం గాంచినాండ + ముదము గంటి, ౧౭ 80 

చనియెద నిశ నాలోకం, బునకు౯ా శుభమగుత మోకు; 4 బుధసన్నుతీ . యి 

వ్వనినుండీి సార్ధ యోజన, మున దగుదూరమునం. గలండు4మునినాథధుండునూ. 

అధికధ ర్మయు కుం 4 డతుల తపళ్ళాలి, యర్క_తుల్య తేజు + డయి చెలంగు 

ధరణిసురవరుండు 4 శరభంగ నామకుం, డతనిచెంత కరుగ4థవయ్య "వేగ, ౧౮౪4 

ముని యతండు నీకు మేలును బొనరించును బ్రహాపదము(బొందును నిన్నుం 

గని యింక నన్ను. బల్లం) బున6 బూడిచి యవల సేమ్మమున వే పొమ్హా. 

ఆసువుల విడనాడీన రావసులకు నిటు పూడ్వుంబడుట 4 సమధికథర్యం 

బు సుమౌ,; భూస్థలి చ్ రాాతసుల శరీరములు పూడ్వం4గా. బడునొ తేగా. 

వారికి శాశ్షతలోకము, లారూడఢ్సిగం గలుగునని మళహోబలు( డతేం డిం 

పారణం బల్కు. చు రాము గీ రథ రావళుల చేత 
+ వీడితుం డగుచు౯. ౨౧ 

తనతనువు విడిచి స్వర్గం, బును బొందినవానిరీతిం 4 బొలిచె౯) రాముం 

డును వాని వాకస్టముక్ నిని, యనుజాతునిం గాంచి యిట్టు4లను నాదృకిమై, 
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సీ, రాద గజంబు క4రణి ఛభయంకరకరు,. డైన యోాతనికి నిశక్కా_ననమున 
య పాటీ యా 

దశినంతబిలమును ద నుమా యనిపల్కి వీర్ఫుంబు చెలువార+వెలయు రాము, 

డవ్విశాధుని కంఠ4మందు బాదమ్ముంచి నీలుచుండి యుండెన$ప్పలుకునినుచు 

నతు త్తమ ఖనిత్ర 4నుప్పుడె కై_కొని యమితచేహము గల్లు 4 నతనిపార్శవ్ప 

"లే, మున నె గొప్పబిలంబుం ద్ర+ వ్వెను; రఘుపలి 

యతని కంఠంబునందున్న $ యంప్రీం ప్సి 

కొొనినవా౭ డై యారు చుం 4 సంజరంబు 

కరణి మెకులవలెం జెవు 4 లురుతం జూప. ౨౫4 81 

క. వనినెల్ల మాటుమ్రోయం, గను 'బేయంగ నతనింబట్టి 4 కడంకళా బల్లం 

చ, 

zm 

బున నందుం బడవె చిరి ఘునబల మేర్చుడల భూ మిళకాంత తనూజుల్ , ౨౬ 

అతిశయళశి "ర్వ వేగముల 4 నాహూావమందు జయంబుం గాంచు నా 

థీతిపకుమారు లిక్షణును 4 గేవలమోాదమునంది భీకరా 

కృతిగల యావిరాధుని జథయించి యతేండొగి నార్భటింప ను 

ద్ధతి బిఖవుందు వై చిరి ని¢తాంతము దోర్చలసారముల్ దగక౯ాం ౨౭ 89 

. ఎట్టి కార్యంబుల4 నేని చేయంగల నె పుణ్యముల. దగు 4 భూపతేనయు 

లాపురువర్ష భు + లాదనుజుని మహాకాయు శ స్త్రాభద్యు4గా చెటింగి 

యిదియె చానివధింప4గ(దగు నుపాయనుం చెంతయు యోజించి+వింతరీతి 

బిలమునం బూడ్చి యా+భీకరతనువును విడువంగం జేసి; రీవిధిని గాన 

కే, నమునం జకియించు రాముడు 4 నై జమృతిని 

గోరి విలమున6 బూడగ్గింద4గులా దగునని 
యాయుధావధస్టత నుం 'జెల్పి 4 యట్టి పనిని 

దానె యసురుండుం 'దెల్చ్పంగాం 4 దాను నష్బ్జు,. ౨౯ 90 

. ఒనరుప చెంచెను నట బిల,మున బలమున( బూడ్చు తరుణ 4మున వాంజెంతొ 

ఘనరనము నిగుడ నజిచెను ననమెల్దను మాటు (మో, గ (భయద గళమున ౯, 

, నునముల మోదవుంది యణు+4వమా త్రము శీతియనంగ లేక య 

వనమున దచ్చరీరమును + “శ్వభ్రమునం దగ జావవై చి యా 

తనితనువెల్లం బ్ర, స్తరవి(తానముచేతచె గప్పిపుచ్చి యొ 
యష్టినం బులకావృ తొంగులయి 4 హోటకచి త్రితవాపధార లై , ౨౧ రి 

దనుజుస్ ననిం జంవీ ధరా, తనయం జేకొని మహోముశనంబున న భ్రం 

బున నున్న రవినిశెకరు, లనంగా వివారించుచుండి + రవ్వనసీవుక౯ా, 3౩౨ 98 

నాబ్లవ సర్లము సంపూర్ణము, 

ధృము. 



ఆరణ్య కాండము = ౫ సర్లము, 7147 

ఫి = న సర్లము, 

రట్టు శరభంగా క్రమ గమనము. శాం 

క, తరువాత రామచంద్రుండు, పరా కమా వేతుం డగుట 4 భయకృద్దనుజు౯ా 
* జు యట మరణము నొందించి వసుం,ధరతనయకా గాంగిలించి + తగువమవూటలచే౯. ౧ 

క. కలంకం చేరిచి తేజో, జ్వలితుండగు తమునింగని + వనమిది కప్షం 
క్ జ ఆలీ లు 

బులకాకరంబు దుర్షవుములు తావులు, వన్యక ష్ట్రళముల మెనమెపుడుకె. ౨ €న్ 

క, అనుభవమున నెజుంగగము కావున శరభంగుండు మౌని 4 భూపతి వసియిం 

చిన వనమున కతి వేగము, చనుదము పయనం౦బు చేయం.4జను వున కనుచు౯. 

క, వరతపముబలిమి పరమే,శ్వరు సామాత్కారమొంది + శక్రు ప్రభావ 

స్ఫురణమున వెలయుచుండీిన, శర భంగునివాసమునకుయ4జనియెకా ద్య్వోరంగాకొ, 

క శరభంగాశ్రమమునకుం, బరిసరమున మిగుల గాంతి 4 వజులు తనువుతో 

నరుణశశాంకులభొంగిగ, నరుదుగం గన్చడెడు వస్తుళ4వలరకా గనియకా. ఈష 99 

సీ, అద్ది గొప్పది యయి + యగపడె నంశట రాము డచ్చటికిం జే4రంగం బోయి 
స్వందనంబును దిగి 4 మా స్థలిముట్టక విబుధులు గొలుచుచు 4+ వెంట రాల 

నా శ్రమపరిసర4మందున్న దివిజేశుం గాంచె; నయ్యిం ద్రుండు 4 కాంతి వెలయు 

నాభరణంబుల 4 నంగంబు చెలువార భాసిలి నిర్శలాం4బరముల డగ 

కే, గట్టుకొనియుండె నారీకి4గా వెలయు 
సురలు మహిమాధికులు కొంద 4 అురుతరముగ 

నతని బూజించుఛుండి ర&య్యా శృ మపరి 

నసరముననె నింగి. గన్సడె 4 స్యందనంబు. € 99 

క, హరిదశ్షంబులు మెణయంయగ, నరదం బది తరుణభాస్మ_4రాభంబయి యం 

బరమున వెలయంగం గాంచెళా, నురుచిరమగు ఛత్ర వముచట4నో భిలు చుండె౯ా. 

తే, పాండురాభ్రమునలె గోప్ప(ప్ర భలు తనరం 

జం ద్రమండలతుల్యమై + సాధుచత్ర 

నూాల్య పరిశో భితంబయి 4 ముహిను నెలయ 

నుండె శ్వేతాతపత్ర మొ4క్కోండు దివిని. ౮౪ ict 

తే. ఇపొమరవ్యజన౦బులు; 4 ఇారుదివ్య | 

"వానుదండంబులును సమూ+లమ్లు లు త్తే 
యా 

మూాంగనలు వి, నిరముపై 4 నల్హనల్లు 

నం జలింపంగం జేయ నెం+తయుం జెలంగె, ౯౪ 10% 

క, వినుతించిరి గంధ ప్వులు, మునివర్యులు సిద్ధ దెవీముఖ్యులు దివిను 

న్న నముచినూదను శ్రులివా,కర్టినిక రముల నంత నికశ4రాధిపుం జెలమిక్, 



ఇద ఆం ధృ శ్రీమద్రామాయణము 

సీ, ఛభరభంగమానితో4సరసంపుం బల్కులం బల్కు చుండగ రామ+భ ద్రు6 డతనిం 

గని లవ్ష్యణునకు నా4తని రథమును జూపి యిట్టనిపల్కె నీ+విదె నభంబు 

నందు నర్చిహ్మంత4మై నసిరిసెంప్రున నలరి యద్భుత మయి 4 యతిశయముగ 

భాసిల్లు మధ్యాహ్న + ఛభాస్క రుగలి నొప్పు నరదంబు. జూడుమా + యాగకర్త 

లే. లలరి పలుమజు వాసవు 4 నళ్పములను 
విలువ వినియున్నవార, మె+వ్విధిగ నుండు 

నో యటంచివిగో యప్వి(యు యిట నభ 

మందు నున్నవి ధ్రువముగ + సుందరముగ, ౧౪ 104 

సీ, పురుషవర్యులు వీరె 4 సురుచిరకుండలంబులను డాలిచి వయస్సుల జెలంగి 

బహూుప్శాలములై న 4 వకుస్థ సలంబులు పరిఘాయతముల గు 4 బాహూువులును 

వెలయు రకాంబరం+బుల. గట్టి వాన్టిఘ్రుంబు లట్లు చేరంగ రాక 4+ యతుల ఖడ్జ 

ములు కరంబులందాల్చి+యలస్యందనము చుట్టు. బ్ర తిదిక్కు నందును+శత పరిమిత 

"త, ముగను నిలుచున్నవా రనశ4లుగతి వెలుంగు 

హోరములు వక్ష్ముల నెల్ల 4 వారికిల గల 

నరయ వఏీరెల్ల నిరవదిియెదు వత్చ 

, రముల వ్రాయంబు గల్లు వాశరలు ధ్రు వంబు. ౧౭ 105 

క, అనవరత మిోవయనస్పే, కనబడు ేవతలయందు. 4 గమాభరణా 

దినిఖల "కలాపముల( దగి, కనుపండువు గాంగ వీరు 4 కనలుడురీతి౯ా. ౧౭౪ 

కొం సురలు కనుపట్టుచుందురు, ధరాసుతను గూడి యిచటం 4+ దగ నిల్పు సహో 

దర! యొకముహూ_మాత్ర, వారి గెదం 'దేజస్వీ యవ్వం్శడాత(డొ తెలియక. 

చ. అరదమునందు నున్న్మసుమ4హోత్తుని స్పష్టముగా నెజింగి నీ 

పరిసర మేను జేరెద జథవంబున; నంఛు వచించి *ఏడ కా 

దరమున వెంటవచ్చు త నతమ్ముని నుండువముటంచు6 బల్కి తా 

దరలి మునీశ్వురా * వసథ 4తేల్లజ ముంజెడునోటి కేగంగకా. ౨౦ 108 

శ, సురపతీ రాము ఢా శ్రమము థీ జొచ్చుటం గాంచి జవంబునక౯ా మునీ 

కరుశరభ ౦గుం జేరంజని + సంతసమొప్ప రహస్యరీతి మా 

నిరమణ! యల్లవాండె వ్రృతళనిష్టుండు రాముడు వచ్చుచున్న వాం 

డరయ నితండు సీగీయనిధీ$నంతయు దీరిచి యాదటం దగకా, ౨౧౪ 109 

క, నను గాంచి మాటలాడం, జనుం దన "కార్యముల నెల్లం 4 జక్క_(౫ దీర్పం 

1 కలాపములు=భూసషణములు. 2 తమేసముక్తా్యా సౌమిత్రి మిమైన స్లీయతా మితి.అనీ 
. ఆవి (UU ర థొ 

మూలము, “విరహాసహిష్టుతీయాను ప్రజంతీం లత్మణం పునః ప్రదిళ్య జగా మేత్యాహ తమేపమితి. 

అనివ్యాఖ్య , దీనియర్థ మే (విడ కాదరమున వెంటవచ్చు” అని తెనియింపంబడినది. కె అససణము= 

వ్ర సము, 
ల 



చ, 

ఆరణ్య కాండము గ సక్షము, 719 
జ 

జనుం గాన నిప్పు చూడం,గను దగ చాదటను జూచుఉగాకని మజీయుకొ.౨.౩3 

దనుజుని( జ౦పీ నిర్ణరహీ4తంబగు "కార్యము. దీర్చి యిీితండుం 

డినతత్ నీతని౯ సుకృతి 4 నేనుం గనంగల; చెంతమౌా త్ మే 

మనుజుల కే నసాధ్యమగు + మానితకార్య మితండు చేయగా 
జనుంగద చదాని6 దీర్చి మజీ 4 సంతసయమొప్పంగ నన్ను జూచెడి౯ా.౨౩4 111 

. అరిసూదను. డొ త్రి ద శశ్వురుం డిపి(ధి గారవించి 4 జూనకినాధు౯ 

శరభంగునిం బూజించి స్న,పురికరిగా౯ా సాశ్వ్టమగుచు 4 బొలుచు రథమువె. 

యుడు శరభంగ డగ్నిస్క స, వేళశము6 జేసి హలోకమున కరుగుట. దుం WEF 

'జేవాధీళుం డివ్విధిం బోవకా రాఫఘువుండు జనక4వుత్రిని ననుజుకా 

రావించి వారితో ముని భూవిభునిం గనెడు వేడ్క + బోయె నచటికి౯ా, ౨౫ 

. జ్వలను నుపాసించుచు నా, జ్వలనుం బొచ్చుటకు నున్న + శరభంగునిం దొ 

య్య్వలియును రాముడు లత్మణుం,డలరుచు( బాదములంబట్టిశ$యలికయ 'భ క్రిక్ ః 

ఆ, వందనములు సలుప 4 వారల గూర్చుండం 

సీ, 

బనిచి సత్క_రించె 4 మునివరుండు 
వార లతీనియాజ్ఞం 4 గూరుచుండిది; రాము. 

డంత నింద్రునార్త 4 నడీగె మునిని. ౨౭ 115 

శరభంగుం డంతట + జంభారి వృత్తాంత మెల్లంజెప్పంగం చా 4 నెంచి రామ! 

వరదు. డినిరర 4 వల్ల భుం డేం జేసినట్టి యు గృ తేపోనిశయతిని నాకుం 

వ్రావ్లించి యాత శ్రపీ4ద్వర్యుల శేంగాని యనర్థిల కలవిగా4నట్టి బ్రహ్మా 

పదమునకుం ప్రీ తి(గదుర నక్ దోడ్కొని చనంనోరుచున్నాడుఫమనుజవర్య ! 

చే, ఏనుము నీవించు నికటంబు4న నె మెలంగు 

చాండ ననియే యెతింగి ని౯ 4 జూడకిట్టు 

టంచు6 దలపోసీ మానితి శ+నచటి కరుగ. ౨౯౮ [116 

వీ, పురుష వరుస డవయి$ నాలిచి ధార్మ్మి కుండ వై జగముల కొభారథీముగ (6౬ చెలంగు 

వాండనై నిర్ణర4నల్లభు(డవు నయి పరమ ప ప్ర మోదరూ4పమున నెసంగు 

నీతో టికూడిఈ చేత్ బ్రహ్మానంద నునుభవించుచు స్వీయశ4మైన కర్మ 

వశమున బొందనౌ 4 ? బ్రవ్మలోకమ్మును సురసేపవితంబును 4 వొచ్చువాండ; 

క్ర ర శే. నరనరా! బ్ర వూలోక కము+నను సు రపురి 

సక్ష£యములయి భోగసా4ధ్యంబు లౌ ప్ర 

దేశముల నెల్ల నేను సాళ4ధించినాండ 

వాని నర్చింతు గ్ర ౫ హియింప 4 వలయు నీవు, 3౧౪ 117 



720 ఆం ధ్ర క్రీమద్రా చామాయణము 

శవ, అనుటయు శా స్త్రసంతతుల 4 నన్నింట్ నేర్చి న రేంద్రు దు,ందై. నయ 

య్య న ఘుండు రామచంద్రు డీటు 4 లమ్ముని పల్కి_ న హాంగుచి యూ 

తనిం గని మానివరగ్గ! ప ప్రమశ4దంబున మోర లొసంగినట్టి లో 

కనిచయ మేన పూన్కి తగ గాం దమి। జేశానువాండ చంతయు౯,. ౨౨ 118 

క. అలరుచు నిట నీచూపెడు, స్థలమునె యావాసమునకుం + జక్కనిదిగ ని 

ముల చేసికొన గోరెదం చెలుపుము యన మౌనినికర+ దే వేంద్రుండు౯. 

క సరసమతి, ప్రాజ్ఞ వర్యుండు, శరభంగుండు "బేవనాథ 4 సవుబలుండో రా 

డ్వరుండిట్లు పల. నిట్లను, గర మునురాగమ్థు పొంగ4గా రఘువర్యా!. కర 

క, వనమున నిందు సమోపం,బుననే ధర్మ్మముతి కేజమున మించెడు పా 

వనమూ రి రి సుతీక్షుండను, మునిగలరే డాతండు క్ యళమును మోకొస(గుకా. 

చ, చనువుల వకానినాయకోని 4 సన్నిధి కీ వత్రం డంతే re ని 

వనమున జాల నందనుయి + పావనమైన ప్రటేశమెన్ని నీ 
కనువగు వాసభూమిగ మహాత్మ ! రఘూద్వహ నిర్ణయించు ౫౫౦ 

గను గను మిద్ది తూర్పుదెసంగాం బ్రవహించెడుంగాన ని_త్సటే౯, ౩౬1 122 

క, విను దీనికెదురుగా నీవును బశ్చిమదిశకు సరిగం 4 బోవు పథమున౯ా 

జనుమా! యొకపరి నదిచెంతను మజియొకచోట దూర4తలమున జననౌ,3౭ 

సీ. పూవులు తెప్పల 4 పోలిక నీనది. చేలుచుండును జూడ. + జాలవింత 

గానుండు నందందు; +మానవనాయకా! యిదిగొ పోయెడుమార్ల4మిందుూసుంత 

నిలిచి న న్లనుచుండు 4 మెలమి మాజంగ నీవు ఫణి కుబుసంబునో థీ నదలునట్టు 

లి జీర్ణ కోశం బు 4 నేను విడ్లిశెదనం చీరీతి బల్క యా4యిద్ద తేజు 

చే, డంతేట౯ా బవామేధమం+త్రాళి. జదువు 

చును శుచిల 'ఘ్పుతమును చెలి + చొచ్చు నగ్ని 
నంతం దక్కే_శములు జీర్షథమైనచర్శ 
మస్థులు౯ ర కృయుతమాంస థీ మునేలునందు. రం 124 

లే. వర్గమును ధీరుండై 4 తనరు రాముల డవనిజాతీయు లక్ష్మణుం 4 డధికవిస్క 
యరిబు నొందిరి; శరభంగు 4 డగ్నిరీతి, నలరి ముప్పది యేండ్ల వ యన్సుగలి గో 

చ. అనలునినుండి తేచి ఏిమ4లాయత తేజముతో వెలింగె న 
మ్మునివరుం డాహి తాగ్నిగణ4ముఖుస్ట్థలు, హౌనిశిఖామణుల్ సురల్ 
గనందగునట్టి లోకములం 4 గృన్నన కికాజుచు బ్రహ్మలోక మొ 
యనం జన్ పొంది యందు. గనె? నబ్బభవుకా = సరివారయు కనిక, ౮5 [26 

* ఇమాం మందాకినీం రామ (ప్రృతిస్రోతా మన్నుస్త్రజి-ఆని మాలము. “మందాకినీళబ్దః పుణ్య 
నదీమా లై మునిఖి రుపచర్య లే.” అని గోవిందరాజులు, 



ఆరణ్య కాండము ఎ 2 సర్గము, ళ్ 

తే, పుణ్యక ర్యుండు ట్రావాణ+పుంగవ్రుండు 

నైన శరభొంగుం గాంచి యాశమబయోని 

యధికముదమంది సార్టిగత 4 మడిగ్ తగిన 
భంగిం బూజించి యలరించె 4+ బహూవిధముల. రర 197 a 

ఐనన సర్గము సంపూర్ణము, 

౬ -వ సద్ద్హము. 

రులు మునులు రాముని కరణు. జొచ్చుట, దనుజాలం జంప రాముడు ప్రూనుటు. చయల 

క. శరభంగ హౌానినాథుండు, సరసిజభ వు లోకమునకు + జన నందలి మా 

నిరమణు లొక్కటిగా వచ్చిరి తేజశ్సాలి రామ+శీతాంళశు. గన౯ా, ౧ 128 

లొ . వై ఖానసులు మటి 4 వాలఖలున్టైలు శరీరాంతరభాగంబు 4+ లరసి కడిగి 

సరిశుద్ధము గ జేయు4పరమగ్ధులును, సూర్యచంద్ర కాంతుల(డ్ర్రాగి( సమయ మెట్లూ 

గడుపువారును, శిలా+కాండంబుచే చేవామును నొట్టుకొనునట్టి+మునులు, ప త్ర 

ములం దిని జీవించు 4 మునులును వడ్లు మొదలగు వానిని నొనిశదంతములనే 

జే, నమలి జీనించువా రుద4కమును గంఠ 

దఘ్నముగం చేసికొని నిష్టం 4 దషముచేయు 

వారు భుజములపయింగాని + వతమందుం 

గాని తలలుంచి నిదురింప6 4 గల్లు మునులు, ౨౪ [ఏ9 

సీ. నిదురయే యెజుంగళ 4 నిష్ట నుండెడివారు చయలనుండియె చలి+వలని బాధ 

లనుభవించుచు. దపంళథీబును జేయు వొరునుజలభడుకులు వాయుళీవులను గ్రాలు 

వార లాకాశ మూళధారంబుగా నిల్చి యు౦డువా రిలను బ4రుండువారు 

వృతీమునకయి యుప4వాసంబు నిత్యంబు సల్చువా రార్ష్రోవీస్రుముల నెపుడు 

కే. గట్టువారును దాంతులు 4 కడంగి వివిధ 

మంత్రముల జపీయించు స్మన్మతులు చేద 

పాఠకులు గ్రీష్మమున నగ్ని+పంచ శాంతే 

రముననుండి తపంబు సే4యు మును లపుడు, ౫ 130 

క, వారెల్ల బ్రవ్లాలేజం, బౌయాఢిగ వెలయ యోగ 4మందు దృఢరతికా 

జేరిన మచముల సుస్థితు,లై రయమున నచట నున్న 4 యారఘురాముకా. ౬ 

క్క కనంబోయిరి ధర్ష్యజ్ఞలు, ఘననుతులును నైన మాని4కాంతులు ధర్యం 

బు చటింగి చాపధరులం, దును మేటిగ నున్న యతేని(తోం గడు. బూన్మి_౯. 

సీ, పలికి రిట్లని భీ పరులయి యోారామ! యామహోరథ! సురవ్రూగ్థివామువకు 

క క్రునిరీతి ని(శాకుకులంబునకును భూమికిని నాయ+కుండవు నీవు 

91 
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కావు సుమో! లోక4కాండరక్షణధారణములకు నీవె నార్ట($యముగం గర 

నగుటచేం గ్ర శౌ4+ర్భములనే సకల జగంబుల విఖ్యాతి. + గాంచినాండ 

విటి లోశేళుండు 4 వీవు క్ష త్రియయాసమున భూస్థలంబున 4 జనననుంది 

జే, నాడ వటులొట జగముల ¢ న్యాయబోధ 

మునకు సూన్ఫతవచనత్వ+4మును బిత్యూా_క్తి 

పాలకత్వము ధర్మమా 4 వరుస నివ్వి 

గానంబడియెడు నీయందు 4 మానివరద!. ౯ 188 

క. శరణాగత రకణమును, బరికించి యెటేంగి డానిం + బరిపాటిగం జే 

యురతిం గని యున్న కృపా, కరచిత్తుండ ఏన్రు నాథ! * కావున నెలమిక౯ొ, ౯౮ 

కొ, నినుం గాంచి శరణుంజొచ్చుట, యనూనమగు కార్యసిద్ధి 4 కాధారంబా 

మనముల నా ర్రియ మిక్కిలి, కనుక౯ా వేండెదము దాని4యేమియింపందగుక. 

క, బలిగా పడ్భాగము. సోనీ యిలాధిపతి యెవండు పజల నెల్లం సొడుకుల౯ 

వలెం గావకుండునో యిమ్ముల నతని కధర్య్మ మొదవు 4 మునిజనవరదా!. ౧౧ 

ము. ధరణీశుం జెవం డెల్లకాలము ప్రయళత్నంబూని స్రాణాళి నె 

న్వరుసం గాచునొ యంతకంకై ముదము౯ + వర్థిలైంగాం జేయు భా 

సురపు శ్రావళి నట్లుగాచునా మహా4మారత్వ మేపార న 

క్కరణి౯ సీగీయధరకా వసించు ప్రజలం 4 గావందగుకా రాఘవా!, ౧౨౪ 

OK విను మూ రీతిం గావెడు జనపతి చిరకాల ముండం+జూలిన కీర్తిం 

గనుం బిదప బ్రహ్మలోకం, బును బొంది సమర్చితుండయి 4 పొల్పుం జుమా. 

స్కీ పన్నిచ్చు ప్రజల నేశప్రభువు రచ్నీంసనా బలియాయలేని మౌా4నుల నెట్లు 
రశ్నీంపందగునని 4 రాఘవా! యందువో? ఫలమూలముఖముల + భతణంబు 

సేయు మౌనివకుండు + చేయు మహాధర్ష్మమునను ధర్మాంబున4జనులం గాచు 

పతికి నాలవదగు + భాగంబు గలదు, కావున ఏరింహాూడం బ్రో4వనగు, జుమ్మ్హు 

తే, వచ్చినారు వాన ప్రస్థ(వరులు ఫ్రె 

బ్రాహ్తాణుబు, విరియం డెక్కు_4వగం జెలంగు 

వారు, వీరలకెల్లను 4 బ్రభుండ ప్వ 

యిట్టులుండి యనాథుల4యట్టు ప్ఠు. ౧౫ 139 

కొ పలుభంగుల రాశుసచా,ధలం౭ బొందుచు నున్న బారు; 4 తగనటు రమా 

యలయక యాత ధ్యానం, బులు సేయు ముసీం ద్రసంఫఘ+ముల "చేహూంబుల్. 

క, దనుజులు దొునుమంగ దెచల్లెడ్క వనమున. బడియున్న వెన్నా +వసుధానాథా 

కనుమా! పంపాతీరం,బున గంగాతీరమందు( 4 బొల్బెడు మునుల౯, ౧౬ 

ఆ, చి తృకూట నామ+శిఖరంబునం గల, మునుల దనుజులెల 4 వననటం గుంద 

హింస చేయుచుందు + రెప్పు డీరీతి భ,యంకరమ్మ్లులెన + యట్టిపనుల. ౧౭ 
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డు, పట్టుపట్టి యిట్లు 4 వనముల దనుజులు 

మునుల కార్తి. గూర్చుం 4 గనుచు నున్న 
మాకు నేమి - 'యోర్వం4ీగాక యున్నది రామః! 
శరణు. జొచ్చినాము + సరగ నిన్ను. ౧౮ 

క, విను సర్వశరణ్యుండవు, గనుక౯ా దనుజాళి నుమ్తు( 4 గడంక వధింపకా 
వనటకా బొందుచు నున్నా, మనఘా! కాపాడవయ్య ( యా ర్తశరణ్యా. ౧౯ 

కో నరపతితనయా! ఏరా, ధరణికా నీకంయెం గలచె 4 తగుగత్రి వూకు౯ా 
సురరిపులనుండి మమ్ముల గరుణకా రత్నీంపవయ్య! + కరుణామూ శ్రీ! ౨౦ 

చ, అనీ వచియింప ధర్మ మతీ 4+ యా రఘురాముడు గొప్పుడా తపం 

బున జెలువారు నమ్మునులు 4 భూరితేరా ర్రిని నిట్టుపల్మ_(గా 
విని తమి వారితో ననియె | వి శ్రుుతినిష్టల నున్న మిరు న 

గని యిటు ప్రల్మ_లాం దగునె + “చకుల నో _త్తములార! చెప్పకే, ౨౧ 144 
సీ నన్ను నాజ్ఞువించు4టన్న న్యాయము మిుకుం గాన్సి వ్రార్థిం పంగ 4గాదునిజము 

దనుడబాధలనుండీి 4+ తలలించి కాపాడు పని నాయదిమే యిట్టి 4 పనిని బట్టి 

యే నేను వనమున 4 కస్ట చదెంచిలిం, వితృవాక్సాలనము చేయ 4 థీ వచ్చినాండ 

నందురా వితృవాక్య 4 మనునది వ్యాజమే ఛ కుల రఖ్నీంచూపనియె నాది 

శే, కాన మో కార్యముల నెల్ల 4 గడంగి చేయ 

వచ్చినాండను రాతస+వ్రజము( ద్రుంతు 

మోకు సౌఖ్యము. గల్లింతు 4 నాకు నిదియె 

చేయందగినట్టి కార్టంబు 4 సీద్ధమిద్ది. ౨౩ 147 

క, మనమున మూపని నెటు "బే ర్స్ చలంచియె వచ్చినాండ + స్వచ్చందముగా: 
గనుక వనవాస మిది నౌ, కనుపముఫలదాయకంపబె 4 యగు మునులారా,, 

చ, మునులకు వై రులళొ దనుజ4ముఖ్యుల నెల్ల ననికొ వధించువాం 

ఛను గనుచుండు నామనము 4 స స త్రపమే ధన రాళింగా మనం 

బునం దలపోయు మోరలిడే 4 భూరిపరా క కమ మస్తు దియ మో 

యనుజునికేర్ట సారమును 4 నాదృతి. జూాతురుగాకో చక్క_ంగకా,. ౨౫ 149 

చ. అనిహతవి క్రముండు మహి+4మాభ్యుండు ధర్మ మునంబె పూన్కితం 

దన రెడు రౌనువుండు ముని(కల్బజపూ జగిసువ శ్ర త్తి ౫ల్లుం గా 

వున నభ యమ్మ మొనులకు6 4 బొంగుచు నిచ్చి సహో వర నుండు రాల 

జనియె సతీ క్షమొనిపలి 4 సన్నిధిశెంతయు వేడ్క మిజుంగకా. ౨౬ 150 

ఆజున సర్షము సంపూర్ణ ము, 

148 

' న న్ CE ళ్ - సార 
1 ఈసుట్రమున్ రామునియు ల్రైరమున ౬ “ల యర్థేచమక్ గ రము వ్యాఖాన్చనుసా మని జెలి 

ళు 

యుగం 
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ఎరు రౌముడు సుతీక్లయునిం జూదుట, ద్రుర్దురా 

చ. పరభయదుండు రాఘనుడు 4 శ్రాతను సీతను గూడి బ్రాహ్మణో 

త్యరములు వెంటరాం గదలి 4 కమ్రగతు ల్లగంగా సుతిక్లభూ 

సురముని యా శ్రమస్థలము థీ జూడలజో్యను; దూరమే గ్ పు 

ష్కు_రములం బోర్ల మె పరంగు 4 క్ష్ వలినీమణి జాహ్నా విన ది౯. ౧౦ 

లే. "పెక్కు తొ వులం నరయించి 4 యొక్ళచోటం 

బర్వతంబును, దానిపా4ర్మ్వ్రమున వెలసి 

యంబుదమురీతిం గార్కొన్న 4 యడవిం గాంచె, 
నంత భ్రాతలు నితేయు 4 నవ్వీనమ్మ్హు. ౨ 

పలువిఫపృత సంతతుల + భాసిలు దానిని జొచ్చి: రంత న 

య్యలఘుబలుండు రానువిభుం 4 డప్పుడు పూనులుం బండ్లు గల్లు కౌ 

ఖలు గల చెట్టు భీతిదము+గాం దగు నవ్వనిం జొచ్చి యందు వ 
ల_లములం జాలుగా నిడంగ6 4 గన్నుల కింపగు సత్కు_టీరముకా. (ఆగ 158 

ఏకాంతముననుండి 4 యసంగు చానింగాంచె: నందు, దపోవృద్దు.+డై సులిళ్షుం 

డనునానుమున నొస్పి+యభ్యండనాదులు కలుగమి ములపంకళీకలితుం డగస్చు 

డలు దాలిచియున్న + సన్ముని నాసీనుం గనియె నృద్ధుండ్ " రుం 4 గొన జూల 

కున్న యాతేనితోడ 4 నోనుహాత్తా! నీవు ధర్యవే త్తే వుహ త్తరతపోవి 
"లే, భూతి గలవా:డ వే రఘు! భూపకులజు' 

డనుగదా రాముంచనువాండ + నినుం గనంగ 

“వచ్చి సొండను య్రక్కెద 4 బదులు _మొ,క్కు, 

ననుచు. బ్రార్థించె; నంత మ+వార్షి యతే(డు. ౬ 154 

క, ఏరుండు ఛార్మి నస తృముం డా శామునిం గాంశిలించి 4 యతిదృథఢ ముగ నో 

ఏరాగ్రణి! స్వాగత విం ట్లో రామా నీవు ధారి 45 తృముండవు సూ ౭ 155 

శే, నీవ్ర వచ్చుటశేతశే + పాననముగం 

దనరు నీయా శ్రమము సనా4థంబు నగుచు 

వెలయుచున్నది; నేనును 4 ఏకుండవగు 

నిన్ను దర్శింపంగోరుచు + నున్నవా.డ. ౮ 156 
2నీ రావణు. జంప ధ4రాస్థలి నవతార మందినాండవు, తం,డ్రిియాజ్ఞ్మ రాజ్య 

|] తం మా ఫినద ధర్మజ్ఞ మహే సత్య వి కృమ-అనిమూలము , 'అభినద ప త్యేభివాద ని 

కురు అని వ్యాఖ్య. 2 పృతీక్షషుమాణ స్వా మేఐ నారో హే2.హం మహాయశాః, చేపలోకమిలతో 

151 

152 

ల 

cio 

పేర చేహాం త్య కార వుహేతలే_అని మూలము. “ఐస్తుతేస్సు రావణవధార్థ్య ౦ గఘుకు'లే అవతీర్ల స్య తప 

రాజ్య భ౦కః' అని మ ను మౌళ్వ కతీర్థలు. దిని ననుసరిం చియే యీపద్య ము (వ్రాయ (బడీనది, గోవింద 

రాజు లీ శ్లోకమునకు నిశేసార్థము వాయకఫోన చేలాొకో యని శంక కలుగుచున్నది. 



అరణ్య కాండము ఎ లే సర్లము, గన్ 

మును విడనాడి యి4మ్ముగం జిత్రకూటంబునకు వచ్చినది మొదలుకొని యెల్ల 
వార్తల విన్నాండ 4 వత్తు ఫ్ త్ర్వనే యని నీదురాకనే 4 మనమునందు 
వాంభించి దానికై 4 దేరనుయు దంబున 'వేచియున్నాండ; సావిబుధపురము 

శే, పరమపురు పూళ్గదంబయి 4 పరంగు నీదు 
దర్శనమునకు సేళ్నుమె 4 తేగును గానం 

దనువు వదలి యచటికి నే. + జనుట మాని 
యిం'దె యున్నాండ నీనుం జూడ 4 నెంచి రామ. ౯; 157 

క, సురపురి శే నరెగడు తెజం గరయుము శరభంగమునికి+నై శతవముఖుం డా 
సురసతి వచ్చి తనంళీన, యరుగుచు నిట వచ్చి నన్ను 4 నాదృతి మెజియకొా, 

"చ, కనుంగొని నేను బుణ్యమగు $ కర్మముచేత సమ_స్తలోకముల్ 

పనీవడ్రీ గెల్బినాండ నని + పల్కి చ నె౯; దివిజర్థి సన్నుతిం 

గని ఘునయోగనిషప్టమెయిం 4 గాంచిన మానుకలోకపాళి స్వ 

చ్చను గని మత్ససాదమున 4 శేర్మముగా ఏహారింపు రాఘవా, ౧౧ 159 

కే. అనుజన్లుని ధరణీజూ,తను గూడి మదియలోకశతతి వివారింపం 

జను నీకు. గరుణవెయిం దగ, ననంగా రాముండు మదిని + నాదృతి దోంప౯. 

. కాళ్యపమునిపతి + కమలయోనిం గాంచి పలికినగతి స_త్ర4పమున మించి 

సత్యవాదియునగు 4 సాధుమునీంద్రు, తోం బలిశె నిట్లని ఏ లోక4పటల మేనే 

సం గృహించుకొ నెద 4 సంతోవనుయ్య నీవచనంబులకు నిట 4 వనమునందు 

నావాస యోగ్య మైనట్టి చోటును మాత త్రమును జెప్ప భ్రైర్డి ౦చె+దనుమవోత్త్మ్య 

తే. పరమచిత్తుండు గౌతమళీవంశజూతుం, డై 'సళరభంగమునియు' మ4హోత్తుడ వనీ 
భూతహితమతి వని నీదు$ఖ్యాలి నెల్లల బలికియున్నాండు గావునలీ దెలిసికాంటి. 

క అని రాముండు పల్కు జగంబున6 గడు. బ, ఖ్యాతీనొందు4ముని ముఖ్యుం డో 

తనిమాట కతులవార్ష ౦,బున మున్లుచు మధురవాక్య4ముల రామునితో ౯,౧౬ 

క, మునులెందజొ యీయా శృమ,మున నున్నా రిచటం గంద+మూల ఫలాళుల్ 

కనుపట్టు సమృద్ధముగాం గనుకకా గుణవంతమగుచుం 4 లొ లునిది సుమా, 

లో 

నీ నివసింపుమా యిందు;4నిర ర్యలపిఖ్యాతినాం డ్రా ద్రా! మృగంబులు4సంఘములుగం 

జనుబెంచి చేనికి 4 జడియక యీాయా శ్రమమునం జరించుచు 4 మహితగతి వి 

శృపాదులను జూవీ + చి త్రసమాధికి భరగంబు గలిగించి 4 పాజిపోవు 

చున్న వీమృగముల + యుగ్రవాధయె తప్ప నితరవదోషం జెద్ది/యేని లేద 

లే, టంచు చెటు(గుము; నావిని 4 యధికథై రస్ట 

మున( జెలం గడు శ్రీ రామ+మూ లి ఏంట 

1 సర్వాకాకా మాక బౌ నాసా నుమప్పు? స్య న కర్త ఇా_అని మూలము, 



ళేబ్లడ్ర ఆంధ్ర శ్రీమద్రామాయణము 

నారి సంధించి యోమున్మినాథ! నేను 

దావకాజ్ఞ ను రిరమున( 4 దాల్చి యిందు. ౧౯౫ 164 

కం మునులం గొల్ల వసించిన, ననయము మృగ సంతతి సము4యం చేసెద 

చ్చినదాని నెల్ల బవిసమ, ఘనశితధారాంబకముల 4 ర. ౨౦; 

క్ల, వనమృగముల నిటు చంపం,గ నీకును విహాదవుక్తై 4 గలుగు నపక్ళతికా 

మునినాథ! నీకు నేం జే,నినవాంయడనె యగుదుం గజ 4 చె ప్ప ౫వ లెనే, ౨౧ 

ఆ. అంతకం'కొం గష్టశథమన నున్నటబే నాకుం 

గాన నిందుం జూల4కాల మేను 

నుండయజాల నవిగిక$యును గంట బడుదాంక5 

ననుచు రాము. డతని 4 యాజ్ఞ నొంది. ౨౧; 16% 

చ, సరసుతటంబు: జేరి యట 4 సందెను వార్చి జపీంచుచుండి య 

శత్రరుణము పోవంగా మరలి 4 తేన్ముని వాసము రమ్యుమాట రా 

తిరి యట నిల్వంగోరుచు స4తిం 'దనతమ్మునిం గూడి వాస మూ 

దరము చెలంగ. జేసె; మునితల్ల జుండై నన సుతిక్షుం డంతట౯, ౨9 16 

ఆ, సందె గడచిపోయెం 4 జనుచంచె రాతిరి 

యనుచు న మృహోత్ముం 4 డొాదరమునల6 

బురుపునర్యులగుచు. 4+ బొలుచు రాఘన్రలను 

శా స్త్రరీతి మిగుల 4 సత్కరించి. ౨౩ 169 

క, ఫలములు దుంపలు మొదలుగం గలవానినీ మునుల కింపుశగా( దగు వాని౯ 

గలయంజేరిచి నాటికి, లలితొ హారమును దా డెటుంతుచు నొసగ౯ా ౨౮ 

ఏడవ సర రము సంపూర్ణము. 

= వ సర్షము, 
౧ 

హైమ రోము6డు మునుల యా, శ్ మముల( జాడం బ,యాణమగుట. రుం 
లై 

క, అనుజునితో రాముం డ, న్యునివరుచేం బూజితుంయయి 4 మునియా శృమమం 

దు నిశేం గడకి ప్రభాతం, బున మేల్కొ నెం. దగినకాలథమున నావివప౯. ౧ 

తే. కలువతావులం బొలుచు కీ శఎజలముల 

జానకిం గూడి కాపంచె 4 స్నాన కృత్య 

మంతకుకా ముందె లత్ముణుం 4 డప్పని నొన 

రించీయే యుండ; దరువాత 4 నంచితముగ. ౨ 172 

సీ మునిశరణ్యంబయి 4 తనరు నరణ్యంబునం దధుదూరు లై నట్టి జనక 
జారానులకణుల్ 4 సాంధప్టక కృత్యంబగు నగ్ని కార్యము ( యథా ర ర ముగ చేసీ 



తే, 

ein 

ఆరణ్య కాండము జర" సర్షము, 727 

దేవతా యుతుండగు 4 "నావాసుదేన్రనిం జక్క నుపాసించి 4 సరసీజా ప్లు. [న 
డుదయమ్హాటను గాం చి4రుగి సుణిక్షంనిశె చాంతకరిగి యెంత యుమనో+హరములె 

పలుకులొప్ప మహాత్మ కా! 4 పరనుపూ పూజుస్స( ల 

డవగు నీచేతం బూజలే 4 నంది రాత్రి 

యంతయుం బుచ్చి సారము 4 హాయిగ నిటం 

జెప్పి పోవంగ నిపుడు వచ్చితిమి మేము. ఈ; 178 

త్వర పెట్టు చున్నవారీ, పరమమునుల్ మము భూరి+ననమున నిటం గా 
పురముండి పుణ్యశీలతే, బర6గెడు మునులుందు నుటజిఖీసం కిం జూడక, ౬ 

మేముం ద్వ్పోరపడుచున్నా, మో మౌానులు తపమువే వేని + నెసంగుచు దాంతి౯ 

గామవిహీనతం దగుచుకా, దా నుగ్నులరీతి గు ప్తోతరమహిమం దగకా. ఇళ 

. వెలయుచు మాసమ్షతి నిమ్థులం గోరుచు నున్నవారు 4 మునిగణనాథా! 

సెలవిమ్మా! మేమరుగం, నలవారము వెద్దుపొడిచెం 4 గావున నింకోకా, 2116 

మునివర! దుష్ట్రవంశమున (4 బుట్టి మహాోత్తుఖ మె తి చేని య 

మృనుజవిభుందు న్యాయమును + “కాని విభాతీని 'షైళరించి వే 

ర్ ని గరువంబు గాంచునటు 4 మిక్కిలి తొపము. గబ్లంజేయు నీ 

వపేజహి తుండు నాయలల(వాటిత్ శెండను గాన ముందుగ౯, ౮ 177 

చనంగోరెద మని రాముండు, వనజాూజ్నీయు లత్షణు౦డు 4 భ్రాహ్లణమాానీ 

శునిచరణములకు మొ, క్కి ర్రిముని_మొ,క్లు చునున్న వార4మువమున (గనుచుకా, 

. లేవనె త్తి న్నే వాళభు "వంబు వెలయంగం గాొంగిలింఛుకొనుచు 4 గారవమున( 

బలికె ననుజు 2 నీ కవల వెంబడించు నీ జనకతనయం౭గూడి 4 చనుము రావ. 

సరణి యి నీకునెంతయు, నిరషద్రవమగును గాక + నిర్మలయోగ 

స్థిరబుద్ధులగుచు నొప్పుచు, నరణ్యమున నిందు నున్న + యమ్హునినర్యల్. ౧౧౪4 

సీనవరేతము నివసించుట గన రమణీయంబు లగుచుః 1 గ్రాలు స్థ సలముల౯ 

గనుంగొనుమవూ మణీ యందలీి,వన ములు పఫలమూలములు నా భాసిలు చుండు౯. 

కుసుమా 3 రంబులై +€కొనురొ "ప్పు నుజి యందు సన్నుతికీం దగు4సాధుమృ గము 

లెల్ల గుంపులుగూ;డి + యుల్లసిల్లుచు నుండు నిరై రె వరములతోడ 4 నిఖలపతు 

లధిక శాంతము గట్ల థీ యలరుచు నుండును బూచిన సరనిజశపూ గములయి 

సాషదుతేరం బె న 4 జలము చెలంగంగం గారండనంబులు 4 గలయందికుగ 

చే, నందలి తటాకములు సరో4బృంచములును 

వెలయుచుండును, మది కెంతొ + వేడ్క_గలుగ 
యే, 

1 అధ లే2_ గ్నీ౯ సురాంశే చ” _ఆని మూలము. “సురాకా నారాయణం పలివారా పేక్షుయా 

బహునచనక్ు' అని గోవిందరాజులు, సీతయాచానయా సార్ధం ఇాయయే వానున్ఫ త్తీయా-అని 

మూలము, 
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దృష్టిరమ్యుములగు సెల4యేళ్లు బర 

నినదములమించు నడవ్రలు 4 తనరు నందు. ౧౫ 182 

క, చనుమా సౌమిత్రీ! నీవును రామా! యరుగుమింకం 4 బొదలు కరుణ న 

న్షనుంగొన నొకపరి నాయీ, వనమునకు౯ా రానలయును 4 వదలక వత్స్పా!,,౧౬ 

వ్ర, అనిముని చెప్పంగా రఘువీరా న్వయు. డక్సై యటంచు. బల్కి_ త్రో 

మ్హునిం దగం గూడి భ క్రిమెయి + (మొక్క మునీ౦ ద్రునకుం బ్రదవీణం 

బానరిచి తా బ్రయాణమున 4 కుద్వువు మొస్ప(గ 6 చేసె, నంత భూ 

తనయయు సొంపు నింపు కను4వములతీజు వెలుంగుచుండయగ౯. ౧౭ 154 

క, అఇరువుర కమ్ముల పెదలను, నిరుపవమువాపసముల. గాంగి + నెగడుచుం దగు న 

క్క్రరవాలముల నొసంగెను, ధరణీసురు నాశృమమున + దాంచినవానిక, ౧౮ 

ఆ. అంత వారలిర్వు 4 రమ్ధుల నొదలను, మూ6పులను ధరించి 46 మొరయుచున్న 

ధనువులను గరంబు4లను బట్టుకొని మానీ,యా శృమంబు నుండిథయరిగి రంత. 

క, సిరి యలరంగ సౌందర్యము, పరంగ౯ నిజకేజములను 4 భానిలుచు౯ దు 

ర్భరధనువులం దాల్చినవా, రిరువురు జానకిని గూడి 4 యేగిరి వనికి౯. ౨౦ 181 

ఎనిమిదవ సర్లము సంపూర్థము. 

౯౨వ సర్షము, 

శుద్ద “సీత రామునితో కాక్షనులం జంప మాను డని మనవి చేయుట. ద్రుతం 

ఏ ఈవిధమున6 దాప+సేశ్వురు ననువుతిం బడసి యరుగుచున్న 4 పతిని జూచి 

హృదయంగమంబయి 4 మెంతయు మైత్రికి నాకరంబయి యొప్పు4నట్టి పలుకు 

లలరంగ నిట్లని 4 పలికె నీవూూనిన యిీిమునిధర్మమెం+ తే మహితము 

మిగుల సూత్మంబయి 4 తగినమాొర్లమున విచార మొనర్చి యీా4ీసమధికవుగు 

ధర్మంబు బురుషులు4భర ,కాములు పొందుదురు; తనయిచ్చ చేేసరిగంగలుగు 

ఆ, వసనముల ద్యుజింపోవలయు చెవ్వీరు వాని 

మూనుదురొ తీలంప 4 దీని వారు 
న 

* రామా ! నీవారయుధముల6 దాల్చి ననములో (6 జ్ చ్చిన రాత్నసులు విరోధింతురు. దాన 

మనకిరువురకు వియోగము వియోగమహాక్లేశము గలుగును. కాంబట్టి నిరాయుధుండవె యుండుట 
డ్ 

నుంచిద ని నీత యీసర్దమున బోధించుచున్నదని గోవిందరాజులు, రాతుసవధ్య ప్రతిజ్ఞను మునులయొ 

దుట6౬ జేయు భర్తను గాంచి “అహింసా పరమో ధక్మ౭ి” అను న్యాయమును మనమున నిడుకొని 

ఫాంసానివృ త్తిని చెలుపంగోరి లోకద్భ హ్టాంతేముగా సీత రాములతో విన్నవించుచున్న దని మహే 

శ్వరతీర్ధలు. ఈయిరువురి భాపములో చేది యు త్రమమను విషయము పాఠకులే నిర్ణయించు 

కానంగలరు, 
i 



అరణ్య కాండము అనో సరము, కన్పిర్టి 

పొందందగినవారు 4 పుడమిని గావుజం 

బులగు నీసనములును 4 గలవు మూడు. ౨. 188 

క వ్యసనము లన్ని(టికంచున్కు నసత్వమును జెప్పు టరయ + నతిశయతేరమా 

న్యసనము దానికొ మించు. బ,రసతీసంగమము దు స్త4రంబగు నఘమౌా, కి 

ఆ. పగయు తేకయుండం 4 బరుల హింసించుట 

తత్సమాననుగును; 4 ధారణేశ | 
యనృతవాకన్టిమింత4కను బూగ్వమిో వాడి 

నదియె తేదో ముందు + నాండంబోవు. ర 190 

క్ర ధరధర్మనాశక రమా, సరడారం గవయనెంచు 4 వాంఛ గలుగు నె 

క్కరణికా నీవుది; విను భూ,నర! యన్యకళ త్ర విషయ+వాంఛ యె నీకు, ఈ 

కే. ఇప్పుడును లేదు పూర్వనుం$దెప్పుడేని, కలిగిన దిలేదు మనసునంగాని యద్ది 
యెప్పుడుం గల్లంబోదది థీ యిట్టులుండ 6, గారణము తేకపోలేదు 4 భారకోశ, 

క, అనయము స్వభార్యయం చే, యనుర_కిం గబువాండ 4 వతిశయముగ ధ 

రృనిరలి గల వాండవు సృత్యనియతివేం జెలలసవాండ 4 వాదువు రామా!, 

క, కనుకనె జనకుని యానతి, యన దాటక చేసితిట్టు 4 లకిశయధర్శం 

బున నిరిని సత్వమున నొ,క్చినవా (డను రామచంద్ర! + వినుతమునీంద్రా! ౭ 

క, నెలకొని యున్నది నీయం, దలఘుతేరంఖై న ధర్మ +మన్లై బుతంబుక 

నెలకొని యున్నది సుగుణం, బులు వై రాగ్యాదు లెల్ల 4 బాొలిచి యెసంగు౯. 

శో . ఓమహోబాహూ! మ+దు క్రంబులా సత్య సంధత్వ్పుముఖములౌ 4 సకలసుగుణ 

ములు బి తేంద్రియులకు+ నలవడియుండు నితరులయం దుండంగంశీదగవటంచు 

నెటుంగుదుం జ్యూ విజి తేంద్రియుండవు నీవు తేగినసామ్యీము శు భ+దర్శనం బె 

పగయనునది లేక 4 పరుల హీంసించుట యతికౌద మైనట్టి 4 వ్యసన మగును 

"జే. దిని. బావురులే వేయం 4+ బూనుచుందు 

రజ్ఞులౌటను నదిచేయు4+నట్టి సమయ 

మిపుడు సమకూ రె నీకు నడెట్లా చెపుదు 

నాలకింపుము ప్రాణేశ | 4 యాదరమున. ౯ 196 

క, వీరవరా! దండకమునం, జేరిన మునివరులం గావం 4 జెచ్చెజ రక్షో 

పీళుల ననిం గూల్సంగాం బౌరుషమున శపథ మిందు 4 బల్క్ తివిగదా, ౧౦౪ 

ee మునులయభ్యర్థన$ముం బట్టియే శాక యనుజునితోడ నీ + వరయ నిందు 

లే బాపబాణంభు+లం డాలీ దండ కారణ్యనమ్మునకు రసఘు4రావు! పయన 

మై వచ్చితివిగాడె 4 యీవిధి వచ్చుట గని సత్యశపథాది 4 వినుతసకల 

తావకసద్దుణతతి గని యీాక్షష్ట్రములు పోయి సుఖముల 4 ట్లలనడున్ "కొ 

లిన 
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తే, 

లే. 

నీకటం చును నాధనం 4 బేకరణియొ 

పినికంచుం దలంప నా 4 మానసము 

మిగుల జింతాకులమ్మయి 4మించె నిపుడు 

గాన నాభావమును జెప్పుశదాన మోకు, ౧౨: 19% 

దండ కారణ్యమునకు6 బో (4నలంయచు విషయ 

మునను నాకిష్టమే లేదు 4 వినుము హేతు 

వును నచించవం గోదండ 4మును శరముల. 
దాల్చి తమ్మునితో లహడి 4 తరలివచ్చి. ౧౪ 199 

వని నిందు నీవు చేరగ, వనచరులగు రాతుసులు భ4వన్ష ప్టిపథం 

బునం బడ వారివై విశ్శిఖనికరమును విడుతుగా బె 4 త్షైపతితనయా!. ౧ర౪ 

. అనలున కింధనములు ఉెం,తనున్న( చేజంబు బలిమి + తగ హాచ్చగున 
ట్లు నరపతులకు సమిసంబునం జూపంబున్న తెజ4ముకా బలమచ్లా. ౧౫ 

వినుము మహాబాహూ! *గా,ధను దీనికుదాహరణము( 4 దగ వచియింతుకా 

మును నృుగపయులు మెలంగెడు, వన మొకం డతిపాననముగ $భాసిలుచుండెళా. 

, వనమున నందు సత్యమును 4 బల్కు_చు శుద్ధవుతిం జెలంగు స 

నుని ననీయించియు౦డ6 దష4ముం చెజటుసం అలపోసి యింద్రు, డా 

తనిదగు పర్హ శాలకును 4 దా నరుదెంచె భటాకృతిం గరం 

బున నొక ఖక్షమూని యటం 4 బుణ్యశపం బొనరించు మౌనికి౯ా, ౧౭4 208 

కే. ఉ శ్రమము తీక్షుమును నయి 4 యొప్పుచున్న 
_ ౯ 

cK 

కల్తి దాంపుడు దృవ్భమ్ముశిగా నొసంగి 
చనియె నమ్మని డాంపుడు 4+ ధనము. గావ 

దత్ప్సరుంకౌటం గ్తిని 4 దానిం గొనుచు. ౧౯ 204 
. తనె లల వీశాషసం, బున నుంచిన చానిం గాయ 4 బుద్ధి( దలంచి తా 

పన మున దిగుగుచు( బదిలయు, గ నెం. దానీం గాచు చుం డెంగడు శ్రద్ధ మెయి౯, 

. మునీవరుః డాతండు ఖడ్గం, బును గావ సమావరంబు. 4 బూనుటవేం దాం 

దినఫలమూలాదుల టబేం జనినపుడెల్లను సఖక్ష4చంచత్క_రుండె , ౨౦౪ 206 
౧ (Su 

. అరుగుచునుండును దానికా, ధరించుచుండంగ నంతం 4 దనానితప 
శ్చరణసమాదృతిగను మపి, వరుసకి విడనాడెం గంశు 4 వచె కుంపథ ముక. 

= పరహి ౦సా కరము భయ్యం, కొరమును నగు బుద్ది వమాని(కాండున కంత౯ 

బరంగ౯ా దత్సంబంధము, నిరతము గల్లుటను ధర్మ్య+నియతి చెడుటచేలా. ౨౧౪ 

. తనువే తెలియక ధర్మం, బునం వీడితుం డగుచు. దుదకుం + బొంచె నరకము 
భల? 5 

i జురాకిల మహాబాపనో_ అనిమాలము, 
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మను జేశ! ఖడ్డ్ద యోగం, బున నీన్ఫతాంతమయ్యె. + బూర్వమని బుధ్ధుల్, 

స, పలుకుదు; రగ్నిసంథబంధమెట్లో యక్షై యాయుధసంబంధ 4 వునవరతము 

వై కారికంబని 4 వర్ధింతు 'రాక్వులు నీయందు నాకున్న + స్నేహమునను 

నాయందు నీకును౪న్న బహుమానంబున6 బెలిసిన విషయమే $ తేలంపున కును 

నేం 'దెచ్చుచున్నాను + నీకు నింతేకాని తెలియనివిషయంబు( 4+ చెలువ లేదు 

లే, దండకారణ్య వాసుల" 4 దనుజవరుల 

వై రమేలేక విలుపూనీ 4 మారణంబు 

సేయుబుద్ధిని బూనంగ 4 నేయుపాయ 

మునను మానుము తీగదది + యనఘు నీకు, ౨౫ 210 

క, విను నుపకారము లేకయె, ఘనఏరా; ప్రాణిహింస + గావింపంగ నే 

నును సమ్మతింప నే, జనపతు లిక బట్టనేల 4 చాపం బనెదో. ౨౫4 211 

చ, వనముల సంచరించు ముని+వరున్టలు లోనగువారి కాపదల్ 

షపొనరుపచెంచు చారలను 4 బోవగం జేయుచు వారి. గాంచుకు 

యొనరుప నర్హమైనపని 4 యు త్తనముపర్యము గల్లీ పొల్బు న 

జ్ఞనపతివరస్టు సంతతికి + జాపము పట్టుట యిందుశే సుమా. ౨౬౪ 212 

1౪, ఆపనికై నను "వేశం, జాపమ్మును మూోూనవలబె + జానకి యనెదో 

" భూపరిపాలనమునం దగుం జూపము; నన మేడ చేడ + శ స్ర్రవికేతియులా, ౨౭ 

తే, మోశ్రమెక్కడం దపమ+దెక్కడం దలంప 

నివి పరస్పర భేదంబు+4లే యగు జుము 

కనుక దేశధర్మంబునె 4 మనము పూని 

యాచరింపలం దగిన దో + యీర్యవర్య!. ౨౭౪ 

క. వనికిం దగినది తపమే, యనుమానం బేల డాని 4 నాదృలిం 'జేయం 

గనుందగు; స్వధర్మ్మమెట్లో,; చ్రనుంగద యని యందు 'వేమొశ స్ర్రము పూనకా, 

చ, నుతిచెడు. గాన నట్టి పని 4 మాను మళయోధ్యకుం బోయిసంత భూ 

పతిహి తధర్త్యముం గొను; తఈథపంబులె చేయుచు రాజస్ట్రవాంఛ సం 

తతము త్యేజించి సన్మునివి(ధంబున నుందువయెని 7౫ క భూ 

పతియును నతశీయ ప్రమద4భారము పూనుదు రాత్మ్మలం దనక, ౨౯ 

సీ నీనుది ధక్మెకశనియతీమై యుండును ధర్మంబువలన న4ర్థంబు సుఖము 

గలుగు నివ్వువి యని 4 పలుకంగచేల ధర్శంబుననే సక్మలంబు గలుగు 

గాన ధర్త్యంబె జ4గంబున సారము నిపుణత గలవార 4 లపరిమితము 

లగు ప్రయత్నముల చే శి నగణిత వ్రతముల నాచర
ించుట వేత థీ నాత్మచేహ. 

ని- తెలియునది, 

214 

216 

1 ఇందలివ్రూక్యార్స ము వ్యాఖ్యలోని 'యనశౌెరికక 
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కే, మును గృశింపంగంజేసని యో + యనఘ! ధర్మ 
మును గృహీంతురు యోజంపశ4గను సుఖమున 

సుఖము లభియింప చెందును 4 సూనృత మిది 

న నిత్యము ని త్తపంథకాననముస, 3౧౪ 217 

తే, విమలచిత్తుండ వగుచు ధ4+ర్యము సమాచ 
రింపుమా; ముజ్జగంబుల 4 గ్ర యెల్ల 

నున్న దున్నట్లు కలిసియ్ థీ యుండు (గద 

నీకు రఘురామ ! సద్దుణ4నిచయథామ!, 9 2 18 

చ, ననీతీలకెల్ల నుండిన స్వ4భావపుం జాపల మూది చెప్పితి౯ 
మనుజవ రెణన్టి! యీభువి సను స్తమెజింగిన నీకు ధర్శముకా 

గ నయబఅటుపంగ నేర్పడియుం 4 గల్లునె యన్యు6డు బుద్ది నెంచి నీ 

యనుజునితోడం బల్కు_కొని 4 యవ్వుల నెయ్టది యిష్టేవకానొ దడా 

నినె యొనరింపు కాలమును $ నీ వింశ బుచ్చక ప్రాణనాయకా, 33 స9 

తమ్మదన సర్షము సంపూర్ణము, 

౧౦ న్ వ సరము, 
౧ 

=ండ్రుర్లు రాముడు నీఛ పృక్ళోలకు ను త్తేర మిచ్చుట, చరం 

చ. జనకజ భర్తపేనింగల + చక్కని ప్రీతిని నిట్లు పల్కంగా 
విని రఘురాము. డెంతయును 4 వి,ళు శుతేధర మునంచి చి త్తమొ 

పీన మలివమంతుయడౌటం చన౪ వ్రయన్ గాంచి వచిం చె జీవి! యు 

జనకునిపు క్రి వివు మతి 4 శాళ స్టశధర, మెబుంగు డెంతేయుకా, ౧౮ 

తే, నీకు నాయందు. గల్లిన + న్నేహభావ 
మునకు దగినట్లు హిత వాక్ళి4మును వచించి 

తివి భవద్దివవంశంబు 4 తెజంగు దీన 
వెల్లశించితి వెంతయు 4 వేడ్క గంటి, ౩ బి1 

క, నామాట హీతమె యణగుచో, నామౌాడ్కి_౦ జేయునునెదొ 4 యందులకే చే 
మేమి వచింపంగందగునో, యామాటం జెప్పువాండ + ననురాగమునకొ, ౨ 

చ. నరపతు లా _ర్హశబ్లము వి4నం దగదంచు శరాననంబు. దా 

ల్తురు గద యంచు జెప్పిలివి , తోయరుహోనన! నీవె జానకీ 
నిరతము సంక్రి, త వృతులు + నెమ్మిని గావంగం బాత్రులై మహా 
త్రరననమందూ నిరదుంగల + ధర్శవిదు త్రము లొ మునీశరుల్ = ర 293 

ర్, అరుదెంచి తారె నన్నుకా, శరణుం_ దగ( బొచ్చినారు 4 సర్వజ్ఞలు. భూ 

శ RY) ™— 
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సురపుంగవు లవాగరలు, నరణ్యమున మూలపఎము 4 లాహోరముగకా. రష 

. తినుచుండియు. (గూ్యరులుగ్మావనిం దిరుగు సు కారికోటిశవుంవ భయంబు౯్ 

గని సుఖముంబడయకున్నా,రనయముమాంసంబు (ది గెడుశనసుకులుభయదుల్. 

. వనమున నెప్పుడు + బహువిధ వ్రతీముల. గాపించుచు నజదెటూ 4 కాల మొక్క 

విధమున. బుచ్చు భూ+విబుధముసిశుల భతీంచుచున్నారు + పవంతి వినుము 

దండ కారణ్యముం4+దుండు నమ్మను లట్లు దనుజులు భత్నీంపం 4 దాళ లేక 

నాయొద్ద కోరుదెంచి 4+ నాయనా మము గాను మని వేండి₹ను న4మ్సనుబపలుకు 

. లాలకించుచు వారల 4 యంఘు/లకును 

వందనముచేసి యిట్లంటిం 4 బరమ కరణ 

నన్ను మూరు తుమింపుండు 4 సన్నుతులరు 

గాన నేవచ్చి సేవింపగాం దగుం గద, 2 226 త 

. ఇట్టి యార్యులు మారళీలే నన్ను6 గనవచ్చి స్రార్ధించుచుండుట 4 నరయ నాకు; 

జెప్పంగం దగనంత 4 సిగ్గు గల్లించ; నేనేమిచే శేమంజను + నిపుడె చెప్పుం 

డని వారియదుట'నే 4 నాడితి నీమాట నంత నమ్మునివర్వు + లందణు నను 

గాంచి రామా! దండకంబున 6 గావునూపులగు రాకత్షసు లనే4కులు చెబంగు 

. చుందు రవ్వార లరుబెంచి + యురుతఠా రిం 

బొందంగా6 జేయుచున్నారు 4 పూన్మీ_మోణి 

నట్టి బాధలు లేకుండ 4 నాడరమున( 

గొన్రమా చారి నెదిరింపం4గాదు మాకు. ౧౧ 227 

. దనుజులు మాంసభకుకు లుుదగ్రులు హోమము సేయువేళలం 

దును మణి పరకాలముల 4 దోరవు వేడుక మిజు వచ్చి మ 

మ్శును భయ పెట్టు" చుందురు సథమూహముగా నరుబెంచువారిచే 

చెనువగ లొందం జేయంబడి 4 వేజొకదిక్కును లని మానుల౯, వైరి 

అనయము సంశ్ర్, తప్రతుల 4 నార్తుల దిక్కి_(క చెవీరంచు నె 

మృనముల నంచువారలను 0 మమ్మును గావంగ నీవె యాశక్రితా 

వనచణ! రాను! యర్హ్మంవను 4 భవ్యతపంబున శాతసోత్యరం 

బును హారియింహ జాలు దోము + పొంగుచు మేమె తలంచి మూచినక౯ః ౧౩౪ 

సురవె_ దుల బొలియించిన6, జిరకాలతీప ౦బు తజుంగు6 1 జి త్రమ్మున న 

క్క_రణే నొనర్పం దలంపము, పురుషో 4 త్తమ! తపము కష్ట్రపుంజాక రమౌ. ౧౯ 

దానికి నంతరాయ సముదాయము లెస్పుడు నుండుంగాన న 

దాని న్యయింపంజాలక యె + తప్పక వారలు చంపుచుండిన౯ 

దానవ్రుల౯ శవింపక ని+తాంతశవముంబును బూనినాము పెం 

పూనిన నీవు లత్మణు(డు + నుగ వనంబున నున్న నుమృలక్* ౧౫౪ లికి] 
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చె, అసుదవీడితులను గాన 4 నెను జుమ్తు 

దండకారణ్యమున మోరు 4 దక్కు. దిక్కు. 

పేతిగెవ్వరు లేరని 4 వివిధవిధము 

లను మునీంద్రులు ప పల్కి రోథీ జనక పులి ', ౧౬ ఏరి 

క, మునివకుల మాట లభ్బను, విని యిగావనినున్న మౌనీ4బృ్బం వము గష్ట్యం 

బును బెందకుండం వద, నని శపథము వేసినాండ 4 సననీతనయాం, ౧౭ 288 

క, తనువున ఛా౭ములుండం, గను మౌనీనిమి త్తే మొఫ్పం4గా6 జెవ్పీన ప 

ల్కు_ను దషంజాల సత్యం,బనవరతే ము నాకు నిష్ట్రీమని యొజుంగవొకో. ౧౮ 

*సీ దనకళ త్రములకం4 మెను హెచ్చుగా నున్న 'ప్రాణంబునై నను 46 వదలువాండం 

దనదురెరడ నమూ _ర్రీ* యనుజాతు, మటి శరికార్థభాగంబుగా 4 నలరు నిన్ను 

వదలువాండ౦ంగానీ 4 ప్రలిన మాత్ర ము తప్ప దాతను వా _స్తవజ్ఞాన వెల్తే త్త 

లైన బ్రాహ్మణులకై నేను జేసినప ప్రతీజ్ఞ్ఞను దప్పుదునె గాన 4 జనకపుల్లి 

"లే, మునులు ప్రాశ్థింప కే పోయి4నను దనుజుల 

న నవశర్ణిము పాలియింప + నెను మునుల 

గొవంగా( దగు వారు న4న్లని వచుంప 

బ తినవటిలి నన వేటు  పలుకవలెనె, ౨౦ 2$ర్ 
(| 6 

క, అనుమతి! నీపై నాకును గల న్నేహంపుబలిమి. + గువలయ నేత్రా 

ఘనముగ న్నావె నీకుం, దన రెడు సౌహార్టమునను 4 దగిన విధమున. ౨౧ 

శే, ఇట్టుపల్కితి సంతోష 4 మెసలౌ నాకు 

నవ్రియున కవ్వండై నం బ్రిశ+యంబుం జెప్ప 

నంచునే నీవు చెప్పిన + హీతీవచనము 

*త్వన్మనోవంశములకును $ దగును జుమ్హు. ౨౧౪ 28% 

క, జలజాతీ! నాదుప్రా ణం,బులకం కును నెక్కువయయి + వొల్లువు నీవ 

ట్లులెయెనను నే థర్శం,బుల "నేం బూనుదునొ చేయం 4 బొలంతి వాని౯* ౨౨ 

చ. ఒనరుపం బూనంగా వలయు + నొక్క_ఏధంబున నంచు రాము. డా 
జనకజ( (బై యసీకా మదికీ 4 సంతస మొప్పంగం గాంచి పల్కి చ 

య్యిన ననుజన్ము తోడను శ4రాసనముకా ధరియించి మించు వే 
డను రనుణీయమై తనరు 4 కానకునే7 వివారహీనుండై * ౨౨ 289 

పదియవ సర్లము సంపూర్ణము, 

pe mt ay 

1 అప్యహం జీవితం జహ్యాం తా్వాంవా వీ తే సలక్షణామ్_అనిమాలము. దీనికి గోవిందరా 

జాలు. తనిక్షోకి వినియ.ందు(ంగల ఫోన మోపద్యవ్మాన సారభూతముగా నిమిడింపయబడినదని "తెలియ 

నలయు, 2 సదృశం వాన్నభూసంచ కులస్య తళ" చాత కృనః-అనియాూలము, 
~~ 
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౧౦౧ ఎవ సర్లము, 

రుడు మాందకర్తి ర. నృత్వాంకీము, చుడు 

క. రాముడు ముందుగ జనంగా, భూమిజ సొగసే ననడుము4పౌంక మలరంగా 

రామునివెంటం జనియెను, సౌమిత్రియు ధనువుందాప్బ్చి(చనియె. విజుంద ౯, 

చంపక మాలిక! 

చ, 

కే 

వ్రరువురు సోదరుల్ చనుచు 4 నింపుగం గన్సడు * శె లసానుపం 

క్రి రహి జలంగు సదప్రైనత 4తి౯ బహుభంగుల నొప్పుచుకా మనో, 

వారములు నాతరంగిణుల+నప్పులినంబుల మోద నింపుగాః 

దిరిగెడుసారసంబులను 4 దిన్యము_లై తగుచ కృవాకసుం 

దరఖగపం కులక్, జలహ్మత్నృత్రులు పద్యముళొప్పమించు బల్ 

సరసుల; గుంపుగా. దికుగశజాలిన దుష్పులను౯, మదించి కా 

వరమున వాడికొమ్ముల జ4నంబునం బోవంగం జూలుత క్రిచేం 

బరలగెడు కాకదున్న లను; 4 బందులు, జెట్లనుగూల్చునట్టి కుం 

జరముల6 జూచుచు౯ా జనక 4జాతనుగూడియె పోయి; రెట్లు వా 

రరిగిరి దూర నుంత నినుం + డ స్తమయాద్రికిం బోవనుండ సుం 

దరముగ నాల్లుదిక్కులను 4 దప్పక యాపనమాత్ర తనూనమా 

విరివిగల ట్టి పుష్కరిణి 4 ఏంత గాంచిరి వార లొక్కట౯. సి 941 

సితర క్రపద్మ ముల్ 4 చెలంగియుండంగ గజయూధముల్ సొంపుగ4నొప్పీయుండ( 

గలహంస 5 “రాజహాం+సలును సారసములు జలముల గలయంగ + సంచరింప 

నందమై నిర్శల4మగుజలం బొప్పంగందగు దానినుండి గీ4తముల ధ్వనియు 

వాద్యోస్వనము నిన్మవడ్చాను గాని యందొక్క.గు(డును జూడ 4 నుద్భమింపం 

. గదంబడకయుండె; రాము౦డు 4 కాతుకమునం 

దమ్ముండు౯ వినంగాయగోరి +త శ్రటాక 

విధము నెల్లను ముని నమ+వెంట వచ్చి 

నట్టి ధర్త క,భృతుం గని|యిట్టు లనియె. 242 

మునివర! చాల నద్భుతముః 4 బుట్టంగం బే సెడు నీమహాస్వనం 

బును వినినంత ద్నిపిధ4ముం 'జలయందగు నన్న సంతేసం 

బు నెగజడెం గొన. 'జెప్పందగు! 4 బొందుగ నంతేయు( జెప్పవచ్చునే 

ఘనుండవు నీవు చెప్పుటకు + మదివిజో_తేను! యానతీయుమా. ౯ 249 

సరనురవాస్యము చెప్పం, గరానియంతటిది యిద్ది 4 గాకుండిన వోం 

గరుణాత్మ! యనంగ ధర్మ్మఃస్థిరమలి యాధర ర్యభృతుండు + చిత్తం బలరక్., ౧౦ 

లే. ఆదరంబున శ్రీరాముల + గ్ కడ నిట్లు 

లనుచు నది పుట్ణినవిధంబు(నందో సక, 
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నిస్త్వానము వినంబడురీతి 4 నెమ్మి తనర( 

జెప్పంగాం బూని యిటు పె. 4 శ్రీరమువర !. ౧౦: 245 

. వినుము పంచాప్పరం 4+ బనంబడు నాశము సర్ద్వుకాల మిశక్కరణి గీత, 
వాద్యునిస్పన ముల భా 'నీల్లుచుండును మాండకర్ణి య నెడు4మాని తపము 

బలిమి నిర్మిం చె నీ4వరతీటాకంబును; బదివేలయేం జగ + వాయు భత. 

కుండయి మూనీట4నుండి తీ నృతేపంబు, నత డొనరింపంగ థీ నగ్నిముఖ్యు 

జే, లైన దేవత లెల్టను 4 వ్యధితచిత్తు 

గుచు నొౌండొరులం గూడి 4 యతిరవాస్య 

మశసస్టలంబున 6 దమలోన 4+ ననఘుం డితండు 

మనస్థలంబులలో నొండు+గ నెడు వేడ్క.. ౧౩౪ 246 

క్, ఘోరతపం బీలాగున, నామాఢిగం జేయుచుండు+నని యా రిని నీ 
తీరున జెప్పుకొనుచు నసు రారులు సంవిగ్నచిత్తు(ల ; యాపినప ౯, ౧౮౪4 2471 

సీ, మెజుప్పుందీవియలట్లు 4 మించు 'దేహచ్చాయ 'లల్రైశ వ్యావీంప 4 నుల్ల నిల్లు 

నట్టి యప్పరసల4 నై సదుగురను మాని,తేప వడంపంగ "దేవ4థతలు పనుపల 

నావధూమణు లేగి 4 4 యమ్మునిందత్వంబు నెజిగినవాని న+దెట్లా మోహ 
సరవతునిగ (జేసి 4 నథశము గావించుకోనిరి 'చేనకార్యంబు 4 సరిగ-జేయ, 

కే. నంతవార లమ్హానికి థీ ననుంగుంబత్ను 

లెరి వారల కీట (కాం తీరమున, 

నాలయమ్ము నిర్మింపం గ +న య్యే వార, 

లిందలిగృహమ్థునక నిల్లీ శయెలమి మిగుల, ౧౮ 948 

క మునిని దపోబలమున యా ,వనమును దగ బొందినట్టి+ వానికా మిగుల౯ా 

మన సీజు శేళుల. దేల్చుచు., గనుచున్నా రిందులో సు+ఖంబును రామా !, ౧౮౪ 

ను, వనితాపంచక్ మిట్లు “శీలి మెలగళా 4 వాది త్ర సంగీతేని 

సన మచాగరల భూహపణధగినులతో; 4 సంయ కె యోవిథం 

బున 'జెల్యారె వీనంబడు౯ా శ్ర, తిహ్ా కం4బుం జేయు చుకా రాఘవా 

యని యాధర్యభ్భాతుండు కున్ యనగా 4 నాలించి యూరాఘువుల్. ౨౦ 

క, విన నిది యాశ్చర్యంబౌనని తగ నంగీకరించి; + రప్పుడె కుశచీ 
రనిచయరంజితమై వి, ప్రనికరసంపదల మిగుల 4 ఛాసిలుదానికా, ౨౦4 251 

ఆ, ఆ శమ వజంబు4నటంగాంచి; రాసోద,రులు మహాయళమున 4 వెలయు రాము( 
దఏపజాతనోడ థీ ననుజునితోడ న్యాయా శ్ర మముల( బొచ్చె 4 నంత మునులు 

క, అతిథిగ రాముడు వచ్చెను, గృకకృత్యులమైి మంచు 4 నెలమిని భక్షి౯ 
హితపూజ లాచరించిరి, శీ తిసురమునిగ ణముతోవసింఛె నతం డట౯.. ౨౨ 
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AK 
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ox 

తే, ఏ 
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శ్రీ రామచంద్రుండు 4 సికుల వెలయు 

నా శృనునుంకలం4బందు మహోమునుల్ పూజించు చుండంగయ4బొదల సుఖము 

వసీయించి యుండి య+వ్వారియా శ మముల మునుపొ కపర్యాయ(ము నివసించి 

యుండియు నుటీయు నయ ప్పుడు తావ్రల కజల రాతుసభాథ శద యంబోయి 

సకలమహో స్తృశే శ స్త్రృంబుల చెటి(గ్న 

, యంది నివసించె నొకవోట 6 నతండయు మూడు 

పదియు నొకచోటం బండ్రైండు 4 వాసిమోజు 

మజొకతావున నాలుగు 4 ముజొక నెలవు 

నందు నివసించి మాసము 4 ల డతీండు, ౨౫ గ్త్తీ 

ఆబు నేడు నొకటి 4 యాసైని బాదము 

నసుూ౭డుపాదములును 4 మూం:డు నెలలు 

నష్టమాసములువు4 హో శ్రీ నుములయందు 

నందు నాకం డుండె + పోయి తనర. ౨౬౪ ఎగ్ 

. మునుల కుటీరంబుల ని, ట్లనువుగ నివసించి మిగుల + హాయిగ నుండం 

గను బదిసంవచ్చేరములు, వనవాసమునందు. గడచె 4 వరుసగ నంతన్, ౨౭ 

-ంర్రుర్లూ రాముండు మరల సుతీమ కృమమునకు సచ్చుట. ద్రం 

రాముడు ధర్మవిదు. త్రము, డా మానుల యా శృనుముల + నన్నింట వాసం 

వీమాడ్కి నే కసి ] మరలకా, భూమిజతోడ౯ సుతీత్త(ముని గనవణ్చైన్. ౨౮౪ 

అరిసూదను€౬ కే” శ్రీరఘు, వరు జా మూ శ్రముముంే జేరి 4 బ్రహమునుల చేం 

బరిపూ జితుంతై. యం డా, దరమున నన్నాళ్లు గడ వె Yr వద్దయుః బ్రకిన్. 

శ్రమను మనంగా నబుంగకయె 4 రాఘువుం డందు వసించి యొక్కనాం 

స్లమలతపర ప పృభావుండగు 4 నమ్యునిం గాంచి వినీతుండై. వచిం 

చ మునివిణ్యు: డై తనరు 4  సిద్దతేపన్వి యగస్తు న్ డీయర 

ణ్యమున వసించు నంచు. గథ / లాదృతిం నొందు చెస్పుచుండంగన్ . 3౧4 

వినుచున్నవా(డ మునినర, వన మిది కడుగొప్పు చాట 4 (బహ్హాము నివసీం 

చినచో టబెద్దియో యెబుంగను జ్ఞునధ నుం శతం డను సందు వేడ్క న్. 

ప్రచేశమునం దుండు + నెందు నతని 

పావనా శ్రమ మలరారు 4 బ్రహ్మమాని 

తవు రను వగ పాముని చి యా(స లము. ఉడి 
SD 

పంప బరిహరయుతుండనై. 4 పయన మగుదు. 55 361 

క మునిపతి కభిణాదడనముల, నానకుప(బో యెద, నగస్ఫుష్ణ + నొగ్ "సేపవింపం 

క్, 

గను నోర్కి. పెష్లదిగ నా, మనమున. జరకాలముగ న4మరియుండు. జుమోా, 
యట 

ఆముసిపతి శుశ్తూ హల, చేముమునం కేయ(జాలు + నిర్మలభాగ్యం 

భీమేని కున్న బా న, యోామానీ! తలంచువాండ + నుల్లమునందున్, . 3 

93 
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మ. అని ధర్తాతుడు రామభద్రుం డనలా 4 నమ్హాట లాలించి య 

మునినా ధుండు సుతీళ్షుం డెంకతయును సవ్మాదంబునం బల్క_ నా 

తనితో; జానకితోడ్ నీవును సువి. + త్రానందనుం శయ్యగ 

స్తు స్టని గానం జనుం డంచు నేం బలుకంగా 4 నూహీించుచుండ౦దగన్ , 

హే డె వికముగ వీచేనను, నీఏీషయము నడిగినాండ 4 ఏక వత్సా! నీ 

'కావిషయమ్మును జెప్పెద, నావరముని యా ల్ నాము ను4దా శృమమునకున్ . 

తే, యామ భాగంబున న్నాలు4గామడలను 

జనినం గన్సుడు నాసుడ4ర్శనుని వసతి 

యాయగస్తు సని యనుజూతుం 4 డాత6 డతని 

వనము మిక్కిలి యున్నళి6 4 దనరుచుండు. 3౮4 966 

em అది బహుపుప్పుఫ +లానిష్పతంబయి బహుపతీ నినాదసం+భరిత మగుచుం 

బిప్పలివనముగ 4 నెలయుచు వేతొక్క_ ననమునం దున్న ద+వ్వనమునందు.6 

బలు తెజుంగుల తామరల వన్నెమోజెడు కొలంకులు నిర్మలథ4జలము వెలయ 

నుండును హంసకా4రంకవములు చ క్రవాకముల్ తన రారు 4 వనమున నట 

తే, నొక్కరా,త్రి వసించి సూ+ర్యుండు పొడువ 

నవల బయన౦బువేయు నుశయ్యాా శ్ర వుమున 

నుండి దషీణదిక్కున 4 నురుతేరవన 
సంతతికి? ద్రుకుగ నాక యో4జనము పోవు ౪౧౪ 267 

క, తేన లెడు నగస్తుస్ట్ నాశృమ, వనమట బహువృకుతేతులు 4 నలల మనోజ్ఞ ం 

బునగ్గు దదా క్రమమున నీవును వీశీయు లత్మణుండును 4 బొాదలడుకాంతు౯. 

క, అలరుచు నట వివారింపం, గల; రావనదీవాయందుం 4 గడు రమ్యుములై 

॥ పలు తెజఒగు లభూరుహాములు, వెలయుంజుమోయాయగస్తుష+ దిజమునినాథున్ = 

క, కనముంగగొనం గోరిక కల బే, ననుపవుక్తీ ర్స్! ప్రయాణ4నుయి యి త్రరుణం 

బుననే చనుమా! యని య, మునిపల్కిన నాలకించి + ముద నులరంగన్, 
చ. అనుజునితోడ రాము డపు 4 డమ్ముని జేనికి మొక్కి వీత్రత్రో 

ననుజునితోడ నమ్మనికు+లాధిపుంజాడ 6 బ్రయాణనుయ్యెం ద్రో, 
వను రమణీయభూరివన4 వారము మేఘుమురీతి నున్న భూ 
ధ్రనికరముం గొలంకులను 4 రమ్వూనదీతతిం బ్రీతి. జూచుచున్. ఈ౬ 271 

చ. అది” సుతీశ్లమానిఫతి 4 యాద్భలిం జూపిన దారి( బట్టి భా 

వరసుతు. డెంతయోా సుఖము 4 వరల వరూాదము శోేడ్డః ;, నంత సో 

దరు గనీ యిట్లుప ల్కె_ సుకృ4త్రంబుల. వేయుచు మాన్యచిత్తుం జె 
—౨ 0 

వరంగు "నను స్సురిఖ్రా శ్రావదగు 4 వాసపవం భిదియే చెలం7డున్. రేలా 972 

1 ఆగ ల్ ఖాత నానుభేయము సుదర్శనముని యని యెజ్రుంగందగ్యు. 



ఆ, 

సీ, 

ఆరణ్య కాండము = ౧౧ సక్షముః 79 

సందియం బెలేదు + సహజ! సుతీక్షుండ', చెప్పిన'క్లై త్రోవ + చిహ్నాములును 
గాననయ్యెం జక్క_4గా ఫలభారంబు, వలన వంగి కపీప్ప్యలులు తనలెడి. రగా 

ఈవనంబులనురడి 4 యెంతీయు. బండీన పిప్పలి పంగ్హ దై + యొప్పు కటుక 

వాసన యిదె గాలి4నబన వ్యావించెడు నందందు మునులు హో+మౌాదికారప్టి 
ములకు. గొ గూర్చి రా4నులుగాన మర్చినయింధ నములు పెక్కు +లివినొయున్న 
పవోవ మునీవర్యు ఖీ లెల్ల చదింపంగ వై చమూర్యుముణే కాంతి $$ వణిలు దర్భ 

తే, లివిగొ కనంయబడుచున్నవి 4 కృష్ణ మేఘ 

cin 

నిఖర సంకాశమగుచు లేచిన మునీంద్ర 
నా శృమాగ్నిశిఖల్ కసథనయ్యె నీవిగొ 

యతనియా, శ్రమమధ్యను 4 నుగును నిదియె ౫౨ 274 

. పాననజలముల 4 భూవిబుధులు స్నానమాడి స్వాన్షి తకుసుశమానళులను 

బుష్పబలికాభ కి4బూన్కి జేయుచు నున్నవారు; సౌమ్య్యూ 'మునీ4శ్వరుండు చెప్ప 

విన్నమాటలరీతి 4 విపిననుం దిట నగ స్త్యానుజు న్మాశ్సను 4 మలరు; నిశ్చ 

య మ్మిమ్మనీం ద్రు ని 4$ యన్నయు( బుణ్యకర్తాభిరతుండయి 46 యలరు సయ్య 

గ స్పముని లోకహికమందుం 4 గాంతుం బూని 

జతేనకుం గలిగిన మృత్యు వు 4 దపము బలీమి 

నిగహీంచి యో దిక్కును 4 నీఖలజనుల 

కుండం దగినడిగాం జేసె? నుద్భమమున. ౨౫౫% ల్సెగ్లప్ 

రాడా అగ _స కాముని యిలషలవాతౌ హలం జంపుట చ్వురుం 

మును పిట నిల్వల వాతా,పీనామకులు సహాజు లుర్వ 4 విబుధాంతకు లు 

wa ధ్ ద అస్యా అద జడ - 

ర్ష్టోని వెలసిరి రాశును లందు నిల్వలుండు నిరృణాత్త్యత నపుడపుడు౯. 270 

. ధరణి సు లేంద్రమాపమును 4 దాల్చి సుపగ్వులభాష పల్కుచుక 

గర మనుర కీ శ్రాద్ధనుని ( వ్యైసుకులం దగం బిల్చుచుండు; సో 

దరుండును మేషరూపమును 4 దాల్చును వానివధించి వండి భూ 

సురులకు శ్రాద్ధకర్మమును 4 బొప్పు దొలంగక యుండం బేయుచుక. ౫౮ 271 

_, భుజియింపంగా: జేయు ఖీ భూదివి జేంద్రుల నంత భుజించి బ్రాశవ్గాణులు ముగ్గుల 
లో 

'సంతృ ప్లా యుండ 4 సహజుని వాతాపి నిల్వలుం డెంతేయు 4 నెలు(గు తనర 
వాతాపి! రము జ4వంబున నని విప నతనివాకము విన్నశయంత మేంక 

వలె నజచుచు వి ప్ర4నరుర్ధిల కుకుల ేదించుకొనివచ్చు. +కత్రరీతిం 

శే. గానుమాపులు మోంసభ+క్షకులు నై న,వార లిర్వుకు గలిసి దశర్వారరీకి 
చేలకొలందిగ నిత్యము 4 వప్రవరులం జంపీయున్నారు సుంతేయు 4 శంక లేక, 

కొ సుర లంత నగస్తు కమునీ,శ్వరునిం బ్రార్ధించి రతండు 4 చని యిల్వలు. డా 

* వాతాపి ఇల్వలుండు అను రక్క_ సులవలనం గలిగిన మరణమునని శ్ఞాహ్యము, 
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వ 
e9 

క 

చ, 

క, 

దరమున( బిలువంగ కంగీ,కిరించి వాతాపీ6 గుడిచెం 4 గరినాత్తుం దమిక౯ొ, ౬౨౨ 

అంతట శ్రాద్ధము ముగ యల, సంతృ ప్రియ నిరాకు మాని4చం డ్రా ' ముని దు 

స్పా ఏంతుం డిల్వలు. డడుగక్, సంతృ వ్లియెనాకునను చు త్మాసురుండని యె౯, 

.ఉ శ్రరాపోశనం బిచ్చి 4 యురునినాద, వుడర సోదరు రమ్మని *$ యజ చె; నంత 

మునియు ధీమంతు. కౌటం దళీమ్యనిని బిలుచు, విప్ర ఘాతకునిలప్పులు+ వేగదూచి. 

అలనుచు. బ్రహోస మొునరిచి, పలి కెకా మేవతనువొంది + త్వద్భా/ాత వుహా 

బలళాలి నాదు కుతీ స్థలమున జీర్ణించి *యమని$ శాంతము నొంబె౯, ౬.౮ 

. అనుజుం డతం జేలాగున, చనుజూ! వెడలంగ నేర్చు, + దప్పెం గార్యం 

బని తమునిమ్భుతిం దెల్చెడు, మునివాక్టము వ్నుచు రోష4మున నిల్ఫలుండుక్. 

ముని వధియింపం బూని ద్విజ4+ముఖుష్టని పై కిం జనం బ్రద్వల 

న నతర లజ మొప్ప గనుచిథకల్పముగా. దగు కంటం జూచె న 
దనుజుండు దానివే మడిసెం 4 దన్మునిసోదరు నా శ్రమం బిడా 
న్ 

వనములు స త్రటాకములు  వర్ష్వ్యము లై తీగియున్న వీస్టలి౯, ౬౭౪ 2కి! 
వి రా? చ ణి 

అనుజా! విను బ్రావణులం, దనుకంపళా దువ్మ్క_రం'బె $ యగుకార్యం బి 
మునియన్న చెసె నాతని,యనుజుడె యాయా శ్రేనుమున థీ నలరుంజుమ్హా, ఆలా 

అనియిట్లు న్రీరఘూద్వహుం డనుజునితోం బల్కుచుండు 4+ నంతట సూర్యుం 
లం 

డును జనీయె న స్త గిరిదా,పునకు౯ా సంధ్యాసమయము 4 వాలిచ౯ దగ్గరగా, 

తే.అపుడు వారిర్వు రచ్చట 4 నపరసంధ్యో 

క, 

క్ర 

ట్ల 
(౧08 

శాస్రవిధివార్చి మునివరా+ శమము జొచ్చి 
యతని కభివాదనము సేసి; + రంత రాము. 

. డతనివేం జూజితుం డయ్యె ఖీ నమ్మునీయును 20:1 2 

ఫలమూలము లిడీనం దిని యలఘుముదంబొప్ప, నాత్రి(యాను నచట ని 
మ్శుల6 బుచ్చి తెల్ల వాటిన, జలబజహీతుం డచ్చ కాంతి 4 సాంద్రుం డగుచుొ, 

తేనరారం“ రాముం డృమ్ముని ఏడ్క_నిపోవం నలంచిళ . మొ క్ర మహోక్తా! 

చనియె౯ రాత్రి సుఖంబుగం జనందచలంచితి నీదు నగ +జన్నుని కడకుకా 2౭94 
గురుండుగ దా! మోక మ్యుని,వరుం డింకల బోవలయు.( బోయి + వచ్చెద నాజ్ఞ ౯ 
గరుణంపు మన్న నకు గురుం గానంజను మటన్నం 1 గోరిక లలరకా,294 290 

. మునుపు సుతీశ్లు(డు వెప్పినృవనిం జూచుచు నాపథమున + భారా్య్యయుతు.డై 
యనుజు6డు వీజు౦ద శాంగాం జని య౯ మునిచం ద్రు( గాంచు4సంతనసననులరళా. 

పినమునం నచట నీసారముల్ సనసలు తాళముల్ తిమిళాఖ్య 4 తరువరములు 
వకుళముల్ ఖదిరముల్ + వరుసం గానుంగువెటు నప్పలుబిల్వము4+లొప్పుమిగులు 

శ్రే గతీస్య యమసాదనమ్ .అనివమాూలము , 



el, 

ray 

ell 

ఆరణ్యాకౌండ ము “౧౧ సర్షము. 741 

తిందుకద్రు నములు + వొందుగ వెలయుచు( బుప్ఫీతాౌ ౫, లతలు 4వూచియున్న 

శాఖా గృములనెస్పి + సందు లేకుండంగ వారీపించియును దగ4నకేండు చూపె; 

. ముణి యు బహూువిధభూారుహ ఉమండలములు 

వందలకొలంది నింపుగా 4 నజలుచుండ( 

గాంచె నంవొక కొన్ని వృకుమ్హులు కర్రి 

కరవినీప్పాకితములయి 4 కానంబడియె. 22 292 

తరువ్రలం నన్నింటః గోతులు, చరియించుచు నుండ బశ +సంతకి ముది 

స్ఫురితంబై శతసంఖ్యంగ(, దరువ్రుల ధ్వనిం వేయుచుంజె. + దమితోనంతన్, 

తనవెంట వచ్చు (్రావుర్ధను లత్షుణుం గాంచి ౫ తెల్ట4దానురలవలె౯ జా 

దనరారు నయనములు గల, వనజా ప్తకులాభరణము 4 సలికెం దమితో న్, 

. తీరువులు స్నిస్ధషత్ర సము+దాయమన్ జ్ఞ ములై చెలంగుట౯ 
ర్త 

గరువము మాని పక్నీమృగ+కాండము శాంతము గల్లియుంట నిం 

దరయ6గ భావి తాత్తుండగు 4 నట్ట యగ స్త వైమునీంద్రు;వాస మి 

ప్పరిసరసీను నున్నదని 4 బాగుగ దోంచెడి నాకుం దమ్ముండా. ౭౯ బెరిన్ 

. వింధ్యోభాధ్రమును స్తం+భించి యద్దాననే జగతి నగస్తుఫ్టంయక్ 1 సద్టశంబు, 

బడసెనో యూమునీ+శ్వరునియా శృమమిటెకనంబడి యెడి; మాగ్గ+మున జనించు 

కష్టమ్గులం దొల4గం ఇయు చుండు. జూ హోవూగ్నిధూమమే 4 యొక్కరికి 

నిందు వాష్టవీంచి యే4(యొసం గెవల్కలములువనరు సంజెట్ల కుం గటంలబడి యెమృగవి 
a గు చం 

. తతులు శొంతంబులై యున్న 4 వతులరీతిం 
క ల బే ఒడ 

బతు లజిచుచు నున్నవి $ (బ్రహ్మ వాని 

సు ప్రభావమ్మ్డునః రాతుసులును దిని 

గాంతురేశాని చొరశేర 4 రింతయిని ] ౮౧౪ 296 

, అటి మునినాయరకుని దగు 4 నాశ,మ మిదె 
లు U 

యీనుహోాపుణ్బకర్య్యకుం 4 డీచెసం గయి 

కొనిన యప్పటినుండి యా+దనుజులు పగ 

కూని శొంతగుణంబును 4 బూని రిందు. ౮౩ 597 

వినుమా యగస్తుర్ణి దిక్కని, ముని జేరిట నామభేయ/మును బొంది ప్రసి 

దీని గాంచె (గూ రతరులగు, దనుజులకుం జూడశాక + తొ లోకములన్. 
థ్ Ce 

గిరి పలి వింధన్సిమ్లు దివా,కరు మార్లం బడ్లగీింపం4గా 6 బూనీయ
ు నే 

పరమెర్షి యాజ్ఞ ( గొనుటం, బెరుగక నిల్చినదొ చూడ 4వింతయ ననుజా. 

జ 
ఇ 

. లోకవిఖ్యాతకర్ముండై 4 శ్రీ కలితుండు " 

నగుచు దీరాయువును బొందు 4+ నాయగ స్పన్ట 

1 వాచో రాజీనలో చన 8-ఆనిమాలము. 
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మునిది సుమ్హా వినీత స4జ్ఞన నీపేవి | 

తేంబయిన యా శ్ర మంబిడది 4 *తనియుడి సిరి ౮౬ 00 

మ, ర్రతడే లోకసుపూజ్యుండై సుజనుం డై 4 యెల్ల ప్పుడు్ సాధుసం 

త్రతికి౯ మేలె యొనర్ప(గోరు మనమా 4 ధ న్యాత్మునిం జేరినక 

నృత కృ తిత్తుల జేయు లోకమున స్మతి్మ. ర్తిం దగం జేయు జు 

మృతుంంజై తగు నిందె యుండి ముని నీ4యారాధ్యు సేవించుచుకా, ౮౭6 

క. వనవాస శేసమును నీ, తనిచెంతనె పుచ్చువాండ 4 ధనవమతి! యూ 

తని నిర్ణరగంధర్వులు, మునినిద్దులు గొల్పువారు + ముద ములరారన్. 8039 

నీ ఆహోారనియతి చే 4 నమరితపస్స్పును గావించునతం డిందు. 4 గల్లలాడు 

వాండును (గ్లూ మండు4వం చకుండునుఘాతకుండుకా స్ర్రృవమాగ్షంబు +విడిచిస్వెచ్చ 

న ర్రించువాండును 4 బ్రదుకంగ నేర రిమ్థుని నువాత్వం బిట్టిఃదని యెజుంగుము 

క్ర తుభుజుల్ యతులు 4 కాకోదరంబులు పతులు భోజనా (పేకునియతి( 

ఆ. గనంగ6 జేసి ధర్మ+మునె యాచరింపుచు, డాని. గొలగీ నిచటణదమి నివాస 

మొప్పంజేసికొనుచు 4 నిప్పుడు నున్నట్లు, వినినవాండ నిందు. 4 గ నెద నిట్లు, 

5 
ద, వినుమిట సాధుచిత్తు లగు 4విప్ర్రులు భక దపంబుసేసి ని 

ద్దినిం గని మానుహంబయిన 4 జేవాము డాల్చీ దివాకరాభమై 

తన రెడి వ్యోమయాన సము+దాయమునెక్కి. దివంబునొంది, రి 
నివరు నా శ్ర, మస్థలిని 4 మవోూోదమున౦ దము గొల్సు వారికీన్, గ 804 

"లే, కరుణ దివిజులు చేవయళతుత్వుములను 

బనూపిధములగు 'రాజ్యాధి*€పత్యములను 

నిత్తు రిటం జేరితిమి నీవు + నిపుడె మునికి. 

జెప్పు నె సీతతోడ నచ్చిన తెజింగు. ర 305 

పదునొకండవ సర్లము సంపూర్హ ము, 

౧౨ -వ సర్గము, 

ధీరూ క్రీరాముం డగ స్త్యాశ్రామమును బ్ర వేశించుట, యుతం 

చ. అనపేని రాఘవానుజు. డ4హోర్యతపోధనుం డైన యాయగ 

స్తు్టినిదగు నాశ్రమస్థలిని + బొచ్చి మునీంద్రునిశిమ్యు నొక్క_నిం 

౫న నిక టంబుల చెరి నృపళ+కాంతుండు పం క్రీరథుండు భూస్థలి౯ 

దనరు దద గృసూనుండు ని(తాంతీబలాథుర్ణి(డు రాము. డి త్రటీన్, ౧౪4 8506 

క, మునినాథు నగస్తు ఫ్రైని దాం గన గోరి కళ త్ర మెన 4 మాపు ర్రికతో 

1 క్రీరూకా విసీతజనచేవితేః -అనిమాలము. 2 జ్యేస్థ స్తస్య సుతో బలీ_ఆనిమూాలము 
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డను వచ్చినాడు లత్ముణుం డనువాండను నేను రాము 4 ననుజుండ హితుంకకా. 

*అనుకూ లుండ భ్ కు కుండను, మునిపుశక్రా. రాఘనవువకు 4 ముక మొన(గూర్చం 

గను జూలిన కృత్వంబుల, నొనరుచుచుందును సతంబు + నొక్క విధమునన్. 
జనకునియానతి మువ్వ్వర, మును మే మో భయదవికిన4మును జొచ్చితి మి 
మృునిచంద్రుని మహి తాత్షునిం, గనందలంచితి మిప్పోధంబు4గరుణ. దెలువుమా. 

. అనవిని యాతపోధనుండు 4 హర్ష ముపొంగంగ నశ్లుై యంచు నా 
యనకలవా ర్తలం దెలుప 4 నగ్నిగ్భవాంబున కే, నాయగ 

స్పునిమది కెంతొ సన్మతీని 4 నొప్పుగం గార్పంగ ంజూలుశిమ్యుం డొ 

య్యన నటుచొచ్చి మౌనినివీహోధిపు దుష్ప్ర్రసహుక౯ దపోధను౯. ౫4 810 

. కొని లత్మేణు౦డు చెప్పిన) యనువ్రన రఘురామురాక 4 నతనికి. చెల్పకా 
మనమున6 దలంచి కరయుగ, మును మోడ్చి వచించె వినయ శ+4మున మునీవర్యాా, 

దశరథ భూ నాథ 4కనయులు రా ములత్ష్యణులు నా జనకభూ4కాంతుతనయ 
యగు నీతీయును మన4యా శ్రమంబును జొచ్చి రయ్యరిసూదను+ లనఘు' నిన్ను 
గనంగోరి యున్నారు 4 గావున నికం చేయవలసిన కార్యంపు4భంగ నెల్ల 
నానతి యిం డన 4 నాతనివలన రాఘవుండు సౌమిత్రి భాగ్యవతి సీత 

, వచ్చుట నెటింగి యాతేనిశనలను కూచి 

నాయదృ్భష్టవశంబున + నన్ను6 జూడ 

జాలకాలంబునకు రఘు4స_త్తముండు 

వచ్చి నాం డాతండు నిట రాశవలయు ననుచు. ౧౦ §19 

. చీర కాలమునుండి హృదం, తరమున( నోనుచునె యుంటిం 4 దగరంగా6 బొమ్మా 

తరురీముణి భూపుత్రయు, నిరువుకు సోదరులు. బూజుర్టి4 లే యగుదురు నూ. 

త్వరితముగ వారి నాపక్కినరమునకుం దోడి తెమ్లు $ జాగేల నుహీ 
నరులను బూర్యమె చేర్చక, విరామముం జేసీ లేల 4 విప్త్రకుమారా. ౧౧౪ 814 

. అనియిటు ధధ్యవే త్రయగు 4 నమ్మ్హునిపల్కి న జాగు సేసినం 
దున గయిదమ్మి మోడ్చి యిది 4 + తోడొ,నినచ్చెద నంచు భఖ క్స్మెం 

దనకరయుగ్యముక్ ముడిచి + కళ ణమే చని రాముతమ్మునిం 
గని రఘురాముందేడ! ముని4కాంతుని. జూడ నిష్టె రాం దగుకా,. ౧౩ 315 

. తానే లోపలిశేగం,గా నౌ నని పల్కు వినుచుం + గడువక్షి. జని య 

మ్మానికుమారునితో నృప్కసూను(డు కని పెట్టి యున్న +చోటి! నచటకా. ౧౭ 

చ. జనక జు. గూడియున్న నృపీస త్తి తము జూసపెను బ హచారికం 
WE 

త నతడు ప్రృశ్రయం బలరం4ద దృఘు ఘునర్యునిం బూజనీయుం: జ 

1 భాతా త్రవరజో హితః, అనుకూల శ్చ భక్త శ్చ-అనిమాలము, 
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చణ 

క_నివిధిం బూజలం దనివీ 4 గృన్నన లోనికిం దోడుకాంచు. బో 

యెను; సహాజన్తుతోడ మిధ లేళునిపు క్ర ఏకతోడ రాముండుకాం౬ త్రి 17 

తాను బ్ర వేశించెం + దస్థ్ర్రలంబున శాంతమును గన్న హరిణాళి4గనుచునంత 

నయా శ, స మమున బ్ర 4వాస్థానమును, నన్ని విహ్హ్రశ తక గృోతువిధథుదివాక 

రులస్థానముల? గు చేథీరుని నిస్థానమును, భగుండను దేవతా స్థాన (మునుమజి యును 

ధాతృ్ళపిథాతృ వా+త స్థానములను శెవష్థానమును బ్ర భా+శాలియైన 

. యయ్యూనంతుని స్థలము గాశయ ప్రి స్థలము 

వసునివాసంబు, మహితుండు 4+ పాశహా స్తు 

డన నరుణుని స్థలము ష4డాననుని నీ 

వాసమట్టు ల ధర్మనిశ¢ివాసము( దగ, ౨౦౮ 8105 

కనుచును బోవుచుండంగ న4గ స్తసమహర్షి యు శివ్యసంభుముల్ 

వెనుక నె రా రాము గను4 వేడ్క. నెదుర్కొనె, రాము వంతట౯ 
ఘనతర తేజము 'ల్వెలయః + (గ్రాలు మునీంద్రులముందు వచ్చు న 

మృునిపతి నయ్యగస్తు స్ట్ నతీ(మాదము మోాఅంగం గాంచి యంతటకళా. ౨౧4 

గిరి నెలఆయంగనున్న తీనచిన్ని సహోోదరు( గాంచి లత్మణా | 

పరమత సస్వీ వచ్చెడిని + భ వతేమాయతశకాంతి రూపవి 
స్ఫురితుని నీతని౯ సుకృతి4పుంజత సంబులకెల్ల స్థ స్టానమె 

పరంగు నటంచుం జూచెదను + భవ్రములెల్లం సెలంగు నింతేటకా. ౨౩ 820 

. అనుచు నుహోభుజుండు దివ4నాధి పవర్ష్పసు నయ్యగ స్తునిక 

గనీ పరముప్ర మూదము త4గం జని యాతనిపాదపంకజం 

బును నరమర్థి( బట్టుకొని + భూరితరంబగు భ క్ యొ క్కీ ఫ్రే 

త్ర నికరకాలేం డా రఘువ$రుండును ధర్మవిదో "త్రముం డొగిలా. ౨ర4 821 

కరములు మోడిచి నిలిచె౯, దరుణీముణితో సుమి తేశనయునితోడక; 
ధరణిసురవకానియు రఘు,వరు నాతిథ్యమున. నొనషుం 4 బరనస నులర౯, ౨ 

. అసనం బొసంగి 4 యర్థ్స పాద్యము లిచ్చి, కుశ లమడణడిగి యిచట 4 గూరుచుందడు, 

డని వచించి యంత 4 నగ్నికృతర్ణింబుల, జరపి వారికెల్ల + సలిపెం బూజ, ౨౬|| 
వానప్రస్థు లధర ముం, బూని ఫలంబులను నూల4ముల భు క్రిక్ నె 

మాని యొసంగెము విదప దాచే తొలి గూరుచుండె+ధర్మ మెటు సటకా, 

. హా సములు వెరాడ్సి కకూర్చుండి4నట్టి రాము 

ధర్శకోవిదుం గని పల్కెం + దమి మునీళుం 
డార్య వై వై శ్వ్టజేవమ్సు స4మాచరించి 
యర్థము నొసంగి పూజింప నె నలిధిని, ౨౮౪ cn to లః 

* తస్య పాదొ కఠరంతప౭- అనిమూలము, 
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క, కాకుశా! మునియగు వాం, డీకరణి సమాచరింప 4 కింకొక' రీతిం 
గ కొని యతిధికి( దగు పూ,జాకృత్యము తోచినట్లు 4 సల్పునయొనిన్. ౨౯ 

-ంధుర్టు అగ స్తు నిండు రామునకు దివ్యా స్త్రము లెచ్చుటు. శ్రుయురా 

జక, అన్ఫతపు సాొతుర్ణముం బల్కి_న, మనుజునికరణి౯ స్వకీయశిమాం సమ్మునె కాం 

దిను. బరలోకంబునం గావున నిట్టులె యతిథిపూజం 4 బోలును జేయన్. 50 

సీ నీవు రాజవు లోక4నిచయంబునకు మహారథుండవు ధ ర్థాచ4ర ణపటిష్టుం 

డవు పూజం నొనందగు4దువు మాన్యుండవు రాను యిట్టి వ్రియాకిథి4 వెన్ననీవు 

ప్రా వ్రించితివి నాకు: + బరమభాగ్ట్టంబున నని పల్కి దివ్య ఫ$లాళిమూల 

ముల సుముంబుల వనంశబులం గల్లు నితరపదార్థంబులను నిధి 4 తప్పకుండ 

ఖే. రామునకు నిచ్చి పూజించి 4 వ్రేమ నుజీయుం 

బలికె నరపుంగ వా! దివ్య భర్మ రత్న 

భూవీతం బిది చాపంబు + భూరితరము 

నై ఫ్యవము విశ్వకర్మసం4భ వము సుమ్ము, క ౨౪ 829 

క, హరిదశ్వుకర ణి చెలిగాడు, శరమియ్య దమోఘవనుగును 4 శతధృతిద_త్తం 

బురుతరముసుమ్ము ముఖీ నిత, శరసంపూర్ష ములు వహ్ని+సమభాసురముల్, 33౪ 

చే, శరము.లక్షుయముల గుచు 4 సతము గాల 

నున్న తూణీరయుగ మిది $ మున్ను జంభ 
శత్రు, నిచ్చెను స్వర్హ కో4కంబు భర 

భాసురము ఖడ్ల మిది జంభ (వైరి రమొస, కర 830 

చ. సరనీజనేత్రుం డీరుహీకే4చాపము బూని రణంబునందు చ 

వరిపుల సంహరించి సుర+వర్యుల కుజ్జ పీంసంపద౯, మనో 

హరగతి నిచ్చెం దొల్లి జయ+మందంగ నీ ధనువు౯ శరంబు ఖీ 

కరవరఖక్షతూ ణములు 4 గ” కొను మింద్రుండు న్వముక్ బలెన్, 3౬4 881 

క, అనిపల్కి_ మహో తేజుండు, ఘనశ_క్తి యగ స్త స్రమాని$కాంతుండు .శ్రీరా 

మున కవ్షరాయుధంబుల(, గొనుమా యని యిచ్చి మరలం4గూర్ష్మం బలిశెన్ , 

న అద్య అధ న్యాజళ - 
సండ్రైండవ సర్గము సంపూ రము 

౧౨=-న సర్లము, 

చుడు రాము డగస్త్యా శ్రమమునుండి పంచనటికి బయలుదేరుట శాఖిరా 

క, రామా! సౌమిత్రి మొ, శీమానినితో్డం గూడి 4 యిటుమైక గాగ నెం 

కేమది భక్లిని వచ్చితి, రీ మన్నన కలరినాండ 4 నెంతయు. ప్రీలిన్. ౧ 388 

* దుస్సాత్నీన పలే లోకే స్వాని మాంసాని భక్షయేక్ -అనిమాలము, 

94 
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సి, మార్లంబునడుచు శ్ 4ఉమంబున మికు స్వేదము పోని మిగుల బాధల గనం” 

అ మక యిద(సీతయు సుకుమారి శ్రమముకోర్వక యె ఏ4 శ్రాంతింగోరు 

చున్న దియ్యెడ నను$టూహీంస స్పష్ట్రమై నుప పట్టుచున్నదీ 4 కాంత మిగుల 

సుకుమారి కహముల్ 4 సోంకంగా బాధల నందినయదిగాదు 4 సుందరాంగి 

. పతిపయింగల “నయ్యంబు$నలనం దాను 

బురికొలుపంబడి బహుదోవ4వుంజములకు 

వాసమగు విపినమునకు + వచ్చి యున్న 
దీమె యిం 'దెట్టు లబరునో + యింపుమోఅి, 394 

కో, -న్సీ వవిధమును దమితోం గావింపుము దుష్కరనమగు 4 కారము నీతో 

వీవివీనమునకు వచ్చుట, నీవిమలాంగియె యొనె 4 నెంకీయుం బూని_న్.ర 

క, పెనిమిటి భాగ్యాదులతోం దనరిన నలరింతు రతేని 4 దళ మాటినచో 

వనితలు దిగవిడుతురు సూ, గన రామా! సృష్టి మొదలు4గా నెలయశతలకున్. ౫ 

ఆ. ఇది స్వభావకర్మ్యథమే యగు వనిత్రల, నునసు మెజుపుందీంగ+మాడ్కి జంచ 

లతను గాంచు లచే మ4లత నై వకలును తాన గ తి వాండి4కరణినుండు. ౫౪ 

క, వెనుకకా ముందుం జూడక, పని చేఫని గాని చేయం 4 బాటుపడును గా 

నున గరుడానిలులకా మిం,చిన వేగము గల్లియుండు 4 సీర్ధము రామా. ౬ 

నీ నీభార్యకన్ననో 4 నిజలదోపమ్సుల యం దొక్క_ండైన శేదరయ నీమె 
శ్ఞాఘీంపందగినది + సాధ్వీశిరో మణ యని యరుంధతిరీతి 4 ననంగందగును 
శత్రు నిషూదనా! 4+ సరసమతీ! రావు! సౌమి త్రితోడ నీ4సా ధ్వితోడ 

వచ్చి యీస్థలమున 4 నసీయించుటం జేసి యం యాత్ర ముసల 4 మ నిపుడు 

"లే, భూమీతంబయ్యె నని ముని4పుంగ వుండు 
పల్క 6 గరములు ముకుళించి + ప్రజ్వరిల్లు 
చున్న శుచిరీతి వెలుంగుచు 4 నున్న మనిం 
గాంచి రాముఃడు వినయంబు 4 గాలం బలీనె. ౯ 589 

క. అనుజునిగుణములు భార్యా, ఫఘనగుణములం జూచి మౌానిథకాంతు(డు వరదుం 

డనంబడు నీ వలరితి కావున ధమ్యుండ సు శృ శవుతిని 4+ బోలంగ నెతిన్. ౧౦ 

లే, అనునగృహీతుండ నై తి నెం4 దా (శ్రనుంబు 

గట్టులొన సుఖమెంతేయు 4 గొన సభనా 
యట్టిష్టలమును జెప్పు ముళయ్య్వది వనాళిం 

దనరి యాపస్సమ్మద్దిం బొంథవనగు. జాము. ౧౧ 841 

చ. అనవిని ధర్మచిత్తుండగు 4 నమ్ముని యొక్క_ముహూ ర్హ మాత్తలో 
“నన శలపోనో సరగ్గిము ను4వంబేన దోంచుట ఫై వచిం 

- చను ఫలమూలసంతలిని 4 నీశజలంబుల నొప్పి శెండుయో 

ఢధనములదదూరమందు న్భుగ4సంఘుయుతం బగు చోటు రాజిలున్ , ౧౨౫ 849 

il, 



ఆరణ్య కాండము = (౧౨ సక్షము, TAT 

క, సిరులం దుల6 దూంగుచు నా, ధరణియుం బంచవటి యకంగయనన రారుమహీ 
శ్వర! నీవు పరి. దోడ్కొని, యరిగి సుఖా శృవుపదంబు 4 నందొకచోటన్. 

తే, కట్టుకొని తండ్రి చెప్పిన + కరణి వాక 
వాలనము చేయుచుళా మునో4వాంఛ తీజు 

నందు. గ్ర డించుచుండు మా + యాస్థలంబు 

నికు సుఖ కువ యు౦డుం4 గాక హమ. ౧ర 511 

వీ, రాఘనా! యడ్ల శ (రథుందు కానించిన' సమయమువీకి వనమున నుండల 

దగిన ట్ట యాచతు4ర్షశవత్సరంబులయం దించు మించదుగా +ఉ నదిగా జాబు 

కాలరిబు పృతిన చక్క! నందీ పృ్పకొని నీవు రాజ్యంబునొంది మ4కలసుఖంబు 

గా నుండలోలను రాశ4నువ! యా యయాతిచందమున నీజనకుండుశతనకుంబెక్ష 

జే, తనయు. డై నట్టి సీకౌత్రం 4 దన ప్రతిజ్ఞ c 
Ey 

దీర్చుకొనియెనుగాన యతి వ భుండు 

ధను డయ్యును; విను నాకో 4 దశరధుపయి. 

గల్లు నెయ్యుంబునం దప ఎ4కలీతమహి ను. ౧౬౪ 945 

క్క జరగిన యా వృతాంతముం, బరిపూర్జ్యముగా నెజటుంగం4బడీ యెం జుమ్లా 

పరమకృపాకర! వ్రీరమువర! యింకొక వాటం 'జెప్ప4వలసె న్నాకున్, ౧౭4 

చ వినుము తీపి ప్ర భావమున 4 వేడుకతోడం ద్వీదాశేయంబు నేం 
గనుంగొనినాండ సర్వమును + గావున నిందును నన్నుంగూడీ యుం 

డను దగ సమ్మతించి రఘు 4నాఢ! త్వృదాశయ మెల్హం గాంచి వ్ 

మనీ నచియించినాండను సు4ఖార్హ ముగ. దగుచోటి క్తి శ్రేతిన్, ౧౯ 9547 

ఆ, ఆనన ప్ర చేశ 4 నుత్యంతరమణేయ, మగును వేడ్క నందు 4 నవనితనయ 

విమలచే ది త్రమలర 4 విహరింపం గలదు శ్లా,ఘ్యంబు దాపునం డథయలరుసదియు. 

వీ ఆపంచవటికి న4శరింతేసమిాపంబునందు గోదావరి శ యనునదియును 

బ్రవహించుం గావున 4 వనజాతేశేత్ర సీతేయు నదిదాపునం + దాను నడ 

సేయంగవచ్చు; నా+వతి మూలపభములు సర కాలం జబుందు $ సకంపక్ని 

జాతులు గలవు ని+ర్ణనముగా పలసిల్లు నో దీర్భ బాహూ! య+చొప్పుం బుణప్టి 

తే. వుగుచు రనుణీయమె గాన 4 ననూగుంబత్సి" 

యుతముగా నీవు వసీయింప | నొప్పు నందు 

నా రరతేణళ కుండ 4 వై ననీవు 

పంచవటియంబె నివనసింపశీవలయు జుమ్ము, ౨౨ 319 

క, వినుమా! యట వసియించుచు, మునివర్యుల6 బ్ర్యోనంగలన్ర $ ముందిదిగో య 

వ్వనమలరు నిప్పచెట్లటం, గనంబడు నో వీర! చూడగల వవ్వానిన్. ౨౨ 

ఈ ఆవనంబునుండి + యరుగు ము _త్తరమున్క కందు వటనుహీరు4బాంబు గలదు 
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ర్, 

త్తే, 

em 
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చానికడకుంబోవం 4 దరువాత నాదారి, నాశృయించి ముందు 4నరిగి తేని. ౨౩ 

ఉన్నతేభామియు( గన్పడు, నన్నెలన్రను చెక్క. నొక్క*యద్రివరము నీ 

కన్నులశెదుటం దోంచు సృమున్నతసుగుణా! యనంతరోర్వికి. జెంతన్, ౨౮ 

ఏలనిల్లు( బంచవట్ యను, స్థలమందలి వనములెల్ల 4 సనుధి కపుప్పం 

బుల నొప్పుచుండునని ముని, పలుకక వినీ ర రఘువరుండు థీ ప్రవుదం బలరన్. 

బుత వా దియెన యమ్రున్, కత్రమఖుం బూజించి పొద+సరసిజముల కు 

న్నతభ కీ యక్కీ లక్మణు, సతిం గూడి యనుజ్ఞ వడసి 4 సత్వరగతితోన్. 
పంచవటిశేగె నంత భూ పలికుమూరు, లిరువు రముల వాదుల నెం తేనిపూన్మి. 

దాప్సీ ధనువుల బట్టి యశ త్తప పసి చెప్పి, నట్ట త్రి తోవ హాచ్చరిక ల4నరిగి రంత, 

పదమూడవ సర్షము సంపూర్హ ము, 

గాల త్ న సర్షము, 

రుడు జటాయుదర్శనము , ఆతను రామునకు దనస్పృతాంతేమును దెల్చుట. య్రైర్టుం- 

అరుగుచు నంత రాముండు *భథయంకర శర్యము దిర్ట కాయముకా 

బరయ ల నున్నగ్భధ్ర మును + బంచవటీనికటంబునందుం గాం 

చె; రఘుకుల కపీరు లొక 4 సి్జవటద్రు మసంస్థు గాంచి ఛీ 

కరసురవై రిగాం దలంచి 4 గాఢరవంబునం బల్క్ రివ్విధి౯. ౧౪ 8:6 

ఎవండన్ర వ సీవ్చ నుజ్టి పయి + నేల వసించెద వన్న వారిగ్భ 

ధ్రవరము గాంచి ాలమధు (రంబ గు వాక్షతిం బీతి బుట్టంజే 

యువిధమునకా రఘూ శే తముని 4 నొయఫ్టిన వత్స! "యటంచు? బల్లి భూ 

పవరుండు మోకు దం డ్రియయి 4 భాసిలు *నాజికి నేను మిత్రుండన్. 3 857 

జనకునకు వయసుగ్టినింగా నను నెజుంగుము వేటుగా మళ4నంబున6 దలంపం 

జన దన బిత్చసఖునింగ నా,తనిం దబంచుచుం బూజచేసి + దా నెచ్చరికన్. 

కులనానుంబుల నడుగకొా, దొలీనుండియు భూతసంత4తులు పుట్టుట ని 

ముల జేప్పందల(చి తనచా, కులమును జెప్పంగయూని 4 కణిక బల్కెన్, 

విను మాదినుండీ యిజ్ఞగ, మున దీర భుజా! ప్ర జేశ్కముఖుర్దిలుగా నుం 
డినవార లెవ్షరెవరో, ఏనిపించెద దాని విన్న 4 వేడుక కలుగున్. ౬ ౩360 

వారిలో. గర మాథ4హ్వూ యు. డాదుర్దంగగునంతే వి ర్ట శ్రితశేషులు 4 “వితతపుత్హుం 

డయి శౌర్యశాలియు 4 నగు సం శ్రయుండును స్థాణు మరీ చ్యి కీ 4సంజ్ఞలు నజ. 
యతిబలుండగు కృతు(వనువా(డును బులస్తు సం ఓ డంగిరసుండుసు4 నటు పృచేత 

సుండు పులహుందొ దశ4యుండు వివస్వతుండు వ ప్రజూాపతులైరి; పె కేేజమున వలయు 

1 గ్భధ్రం ఫీమపరా క్రమకొ-అని మాము. 2 ఆబి=అజమహారాజుకొడుకు దశరథుండు, 
3 వీశతపు, కు డు=బహూుప్పు తులు కలవా (దు, బహుపు తే శ్చ వీర వాక. అనిమూలము. 
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ఆ, చును నరిష్ట నేమి 4$ యను మజి యొకవేరం 
బరలు కాళ్య పుండు 4 పతియు నయ్యె 

దమునకును గీ ర్రి4 దనరు వారజువది 
మంది తేనయలౌొట 4 మనమెజు(.గమె. ౯|| 86! 

. శుభమధ్యమలుగాంగ + శో భిల్లుచుండిరి వారిలోం గశ్యప4 బ్రహ్మా వ్రేమ 
నదితిని దితి దనుఠవనుదానీ. గాళికం దామ్రను చుజీయు. గ్రో4ధవళ మనువు 

ననలను నెనమండ్ర, + నంతటం బెండ్లాడి; యాకన్వుకలం గాంచి 4 యతిశయ ప్ర 

మదమునం బల్కె, నో 4 మానినోలార! వుత్సములను సుతుల ముజ్ఞగములేలు 
"లే, శ క్రిగలవారిం ౫నుండని 4 సరసనుతిని స 

బలుక నమ్మాట కోదితి యక 4ననితే దితియుం 

గాళికయు సమ్మతించిరి 4 గాని తక్కు 

గల్లువారలు సవ్షుతీం 4 గాంచచై రి. ౧౩ 362 
"క, పురుషనరా! గుకుబాహూ', పరజననూదన! మహోత్త! 4 నరుస నదితి భా 

స్కరులను బన్నిద్దజు భీకర లెజుల శ_క్రియుతుల€ 4 గాంచె న్మజీయున్. ౧౮ 

సీ, వసువుల నెనమం డ్రం + బదునొక్క_రిని రుద్రులను నక్వి దేనతశలను నిరువురిం 
గనియె ముప్పదిముగ్గు+రను చేవవర్యుల నీరీతి; దితియును + భూరిక్సీర్తి [బు 
యుకుల దై త్యులంగాంచె+నొగిమున్నువన సము వనములంగూడినయాధ+ రాతలం 

డె త్యుల వశమున 4 దనరారుచుంజెను; బరనిషూదన! వాయశివదనుం డనెడు 

కే, శనయునిం గాంచె దనువను+తరుణి కాళి 

కెయును నరకుని. గాలకు6 4 గాంచెం దావ 

యనెడు నాతియు “గాంచి భా4సిని మటి శుక 

శని ధృత రాన్టి?నిం గాంచె 4+ మాననులను, ౧౬ 864 

క, ఈయెదుగురును జగమున, నేయెడ విఖ్యాతిం గాంచి 4 యసంగికి రామా! 

యా యేన్రరలో? wy ౦చియుం గూయిడు గూబలను గాంచెంఛనోరికమిజున్. 

నీ భాసపతులం గాంచె 4 భాసియు శ్యెనియు మంచిప్ర్యంబున 4+ మించు డేగ 

లను గృ ధథ్రములను గాం చెను ధృతశాన్టి[యు హపాంసలమటణికల4+4హాంసలం గనె 

నామయి కచ క,వా4 కాహ్తాయపమ్లం గని యె కుభంబగు(4గాక నీకు 

రాఘవా! శుకియను+4రమణియు నతంగాంచె నామెయు వినతను4నాత్త్మజాత 

శే, గనియెల గోభవళ యనెడు+కాంత మృగిని 

నళ్లు మృగమంద యనుదాని 4 హరిని భద్ర, 

1 ఈపద్యమందలి రామని శేషములన్ని యు మూలో క్తములే యని తెలియందగు. ౨ క్రాంచి, 

భాసీని, కుకి, శ్యేని, ధృ త రా స్ట్రం=ఈయొ దుగురుక న్యలు తాము యనుదానిప్పుత్రికలు. తి చక్క 

' వాకాం శ్చ భద్రం లే:అనిమూల ము. అ ప్రస కృన్ళ తౌంతానాదరప్రతిమేధాయ మచ్చే భద్రంతే 

ఇత్యు కిః=అనీవ్యాఖ- | 

cir 

P| 
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ముదను మాతంగ కార్దూలి + మజియు శ్వేత 

సురభి గ ద్రువ గాంతయా 4 సురస గనియె. ౨౧౪ 866 

నరవరా! ౨మూసదుళగురిలోన మృ గీకిని హరిణగ ణం బెల్ల 4 సనాత్శజత్వ 

మొం'దెను; మణీ న్ఫుగ4మందకు భల్లూక ములుచవు రాహయం౦4బులుజనించె 

హారి యనుదానికి 4 నతివేగమునం కాజు వానరంబులు నింహ4వార మళ్లు 

జనియించె నవ్వల + విను భ దృనుద కిరావలీ యను కాంత సం4భవముగాంచ 

. నామెచజేలోకమున మేటి4మై తన రెడు 

నాగ మెరావతేంబను + నాను మలరఈ 

బుస మాతంగికీం గరుల్ + పుం బురుహ 

నీంహా! రఘువర్య' యవ్వలం 4 జెప్పువాండం ౨౫ 967 

. తనయుల వాప్రూలియు దాల గనె గోలాంగూలములను 4 గడుభయదములై 

తన రెడు వాస్టఘ్రంబుల; Ey తేనామ్ని గనే దిగజముల 4 దశరథతన యా, ౨౬ 

. సురభికి రోహి శియు యశో,గరిమం దగుచున్నయట్టి + గంధర్వియు ని 
రురు పుత్రిక లుదయించిరి, శపరమశు భం బలరుంగాక 4 వరగుణ! నీకుకా, ౨౭ 

. అందు రోహీణ గాంచెోనావుల, గంభక్ట హయరత్నములం గాంచెళనంత సురస 

పక్కుతిరస్పుల 4 వెలయు నొాగంబుల. గనియె( గద్రువయును 4 గాంచె బన్న 

గంబుల, మనువను 4 కాశ్యపునిల్లాలు, బ్రో బ్రాహ్మణు ్ రీయళీవై వై శృళ్యూద్రు, దు 

లని వశ సీ సీని గన్న 4 మనుజుల గాంచెనో నోనలయు బుణ్వ ఫ4లాళిం దనరు 

తే, వృతములం గాంచె; శుకికి నవ్వినత పౌత్రి 
యగును, గద్రువ సురసకు 4 నగును జెల్ల" 
ఎందు గద్రువ ఫ్రీర్థ స్మహి స స మలర 

ధరణి భరియంచు నుని ౪ 4 దాను గనియె, 350 370 

క, ఏనత కనూరుండు గరుడుడు తనయులు ఖలగర్వహరణ + ధాల్రీరమణా! 
వినుము య్యనూరునకు నేల దనయుండను శ్యని నాదు+తల్లి యగు జుమిం 

"లే, అగ్నృజుండగు సంపాతి + యనెడుపథీ 

నర్యుండు జటాయు వనుపేరం 4 బరంగు వాడ 

నేను వన నాసనుందును + నీవు కోరు 
చేని సాయమెొన ర్చెద 4 మాననీయ, 3౨ 872 

చ. ననమున నిందు. (ప్రూరమృగ4వారము రాతసు లుండువారు గా 

వున నిది దుర్గనుంబు నను4బోంటి సహాయ. డు గల్లీయున్న ని 

* ఏగేహీణీం నామ భద్రం కే.అని మోొలము, ఇది పాఠకులకుం గూడ శుభ పృదమను నభి 

ప్రాయము వాల్మీకిని వ్యాఖ్యాత అందందు ,వా సిరి, | 
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వ్వీనమున నీకు మేలు, రఘు4వర్య' సహోదనుతోడ నీవు నెం 
దును జనినకా ధరాత్శజను + దోరపుళ క్తిని గాచుచుండెద౯. 554 819 

చ అనవిని యాజటాయువును + హర్ష ము మిజింగ, గాంగిలించి యా 

తనిం దమి సత్కరించి వివిధ ప్ర వి యసహాషలం దం డ్రికిం నగ కా 

దనకును గబ్లుసఖ్యము ను+దారమతి౯ వచియి౦ చునప్పుజె 

బ్రను వినుచుకా నమస్క ్ రిలి నసి4*లాపలి బాంధభవయు కం జేసెం దా౯. కరీ 

ఆ. అత్త వేత యయిన 4 యారాముం డంత భూ, తనయ నాజటాయు4వునకు రకు 

ణార్థ నుప్పగించి 4 యతుఐలబలాథ్యూం డై , తనరు నతేనితోడ 4 ననుజుం గూడి, 

క నని'శామణిత్రో శలఛభ్ము, ననలుండు దహించునట్టు 4 అరుల౦ గూల్చం 

గను గోరి పంచవటికిం, జని యందుం జొచ్చె నతుల 4 సాహస మలరక౯ .౫ 

oa నో అర ట్య అట ॥ 

పదునాబవ సక్షము సంపూర్ణ ము. 

౧౫ జు వ సర్షము, 

ధిర రాముడు పంచవటి యంచు నివాసము చేయుట. వధిం 

శే, అంత రాముకు బహూవిధా +త్వంతకుటిబ 

భుజగవమృుగ సంకులంబయి + పఫపాలుచు పంచ 

వటిని జేరి లేజంబున 4+ వజులు ననుజు6 

గాంచి పలికెను, సౌన్యు ' యిశిక్క_డకు మనము, ౧ 877 

కొ, మునిపస్ వపెప్పినచొప్పునం జనుదెంచితి మదిగొ రుసుమశీజాలానృతేకా 

ననములు గలయీోభాగమె, తనరుం బంచవటి యనంగ 4 ధన్వతమంె. ౨ 

క, వనమును నెల్లెడ జ్ fue గనుయగొనుమా' యా శ్రమంబుం+గట్టంగ దగు నెం 

దని చూచు నేర్ప నీకును, *జనితొం బుట్టినదిగాటె 4 4 సౌమి శ్రీ యకక, yu 

ఏ ప్ర దేశొమ్మునల౯ా మన కెట్లరకును 

మ్మతంబు గ నాశ శ్ర ను4స్థలము గుదురు 

ది వై దెహికీని నాకు 4 ననుజ! నీకు 

సంతసము పుట్టం జేయంగా 4+ జూల వలయు. ౨౮ 880 

2న్పీ సన్నికృష్టంబున 4 సరసులుండం దగు నందు జాతా దివృqతాొళియలరు 

చుండంగవలయు నం 4 దొప్పువనం౦ంబులు రామణీయ కమున 4 రాజిలంగ 

వలయు పీతేయును బూ 4న్రలం గోనికొని వేడ్క_గనగగియుండ
ంగ 4 గ్రాలవలయు 

నివ్నూన్నతంబయి 4 వేల యుండక సుఖశయనాదులకుం దగి 4 శర్మదాయ 

కే. ఏ 
స 

aN 

1 జనితోకొ=పుట్టుకతో. 2 ఐన నూరణ్యకం యత్ర స్థలరామణ్యకం యథా, సన్నికృష౦ 

చ యక్క స్వా శమిత్నుమ్సుకుకో దక మ్ + అనిమాలము. దీనికి గోవిందరాజులు (వ్రానీన యర్ధమె 

యయాపద్య్యమున 6 జెప్పంబడినద్ది ॥ 
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ఆ, కముగ నుండవలయు4గడుమె త్తగా నిస్కుకయున
ు గ్రా గ్రాలవలయు4గ మ్రకుసుమ 

దర్భలును జలంబు( 4 దన్నిక టంబున, సమిధలుండవలయు 4 నరసధి షణ!, ౫ 

క. అనుజా! యీలాటిసలంబును వెదకుము యనియె రావు 4 భూవిభుండిటు వ 

వం లత తుండు కరయున, మును మోడిచి యవనిజాతే 4 యోల నచించె౯్.. 

సీ నీకును తకు 4 నెమ్మి. బుట్టించెడు స్థలమునయం దె యా4 శృనుముం గట్టు 

ముని ఛెప్పంగునాకు( న నుభానమలరంగబరతం
త్రు తు డనయియే4+బరం గువాడం 

గాని స్వతంత్రుండC 4 గాను చేనెప్పుడు శతవళశ్సరములై న + హితవముతినయి 

యివునంబున ననుందు? వేని నీదాసుండ నై యుండువాండ సళక్లాట నాకు 

ఆ, నింపు గూమ్పు నట్టి 4 యిలసయి ననకో సీ ,కింపుం గూర్చుచోట 4నిపుడె కట్టు 

వమా శ్రమం బట౦చు 4 నానలేయిమ్ము చే,పాదసేవకుండ(4 గాదె నీకు. ౭ రట 

క, అనీన మహాత్ముడు లక్రుణుం, డను నప్పల్కులకు మోాద4నులరంNC జక్కం 

గను నందు విమర్శించుచు, ననుపమగుణసంఘయు కో 4 మైన స్థలంబు౯:
 ఛా 

ఆ. ఒక్కచోట? గాంచి + యురుతీరరనుణీయ 

మయిన యా ప్ర దేశ4మందు నాశ 

మంబుం దనకు గా 4 నువుతం గట్టింపంగC 

దలంచి యశనిహ _స్త4ములను బీతి. ౮౪ 835 

2క్ర శ్రనకయి( బట్టుకొనుచు నిటు, సనురాగముతోడ సౌమ్య 4 యనిపల్కె_ నిటకా 

గన నిమ్నోన్నతహీ నము,గ నున్న దీ స్థలము సిరులం + గమనీయం బె. ౯ 8566 

క తరువులు పుష్పోత్క్రరముల, నరుదుగ. "జూపట్టి యున్న థీ వాశ్ర, నుమిందుకా 

బరికీంచి శౌ(న్ర్రహీతీముగ, వరుస న్నిర్రింపవయ్య! 4 బాగుగ నింకళా, ౧౦ 

చ. సరసిజమిశ్రు;రీతీ రుచిశజాలము సర్వుచునుండ6ం చామగల్ 

వరుస సువాసనల్ వెలయ 4 భాసిలయంగా సీరి కాబవాలమె 

యరుదుగ సంతసంబిడుచు 4 నబ్బదె ఇంతచేె పంకజాకరం 

బు రమణ గానువించెడినీ 4 బొంకముగాంగద బ్రయానుజా | యిదే. ౧౧ 889 

జ్ఞావితాత్తుండయి 4 వజిలు నగస్త్యుండు పలికిచరీ తీ నీ + పరిసరమున 

గోదావరీనేది 4 కొమరారుచున్నది పూచి చెలంగడు + భూరుహోళు 

లంతట వెలయంగ 4 హంసకారండవపత్సు లెళ్చడలను 4 బలనియు౦డ. 

జ (కృవాకంబులు 4 సరసతేం గ్రీడింప నలరారుచున్నది 4 యనుజకంకొ; 

నంప్ దూరముగాక థీ యంలీశేమునుగాక్ పర్వతతతి కను+పట్టుచున్న 

"తే, దందు మృగయూధములు వెరథలాడుచున్న 
వవియ కేకులు కూడు 4 హోరికంద 

race 

1 పరవా నన్మి కాకుళ్ళ్స క్వేయి భర్ష శతం స్థితే, స్వయంతు రుచిరే దేశే క్రియతో మితి 

మాం నద-అని మూలము. దీన వ్యాఖ్యలో నిభానసారమే యీపద్య మున( తెప్పంబడినదని గ్రా సహ్య 

ము, 2 హస్తా నృహీత్వా ప హ స్తేన -అనిమా లము. 



ఆరణ్య కాండము ౧2 సర్గము, 758 

రాళి క నుపట్టుచు న్నది 4 యమలకుసువు 

నివిడతరువులు వెంసెడు 4 సాటగుమోజు, ౧౪ వ్నలి 

ee . అఆయాయిడేశంబు + లందు. గనడునట్ర రజతసువర్ష తా+మ్రమయ ధాతు 

వులు చాల దో౭చుట 4 వలన గనాతేము లట్లు చి త్రెంచిన 4 హా స్పిబ్బంద 

నుట్లు నోభిలుచున్న 4 వవియె సాలతమాల తాలఖక్లూ రామ్ర,+తరువు లమియె 

పనసలు జలకదం+బకములు దిమిశముల్ పున్నాగము లకోొక4భూకువాములు 

తే, రిలక కేతక చంపక4ములును బుపష్ప 

గుల్మలత్ లెల్ల దము జుట్టుశకొనంగ నొప్పు 

పలువిధ ములగు వృతేముల్ + బలసియుండ 

బర్వుతేము లవ్వి యెంతయు 4 భాసీలుం దగణ౧౬ . 3%0 

కే,చందనకదంబవృతముల్ 4 స్పందవనాఖ్యి 

ములును బనసలు మతి యు నిశములు ఖదిరము 

లుం దగు నినుమద్దులుక్ జమ్ము4లును బలా శే 

పాటలములు నుమ్మె త్తీలు 4 పరంగు నపిగొ, ౧౮ ౪91 

క. అనుజా! యీచదేశము పా,వనమును బుణ్యదమునగును 4 బహూుమృ గపక్షుల్ 

గనంబడుచున్నవి -కాన్రున, వనమున నీపశీ తోడ + వసీయింతు౭ జుమో, ౧౯ 

క అనవిని ఫరవీరాంతేకు, డనుపమబలుంటై. చెలంగు 4 నాలక్ష్ముణుం డొ 

యనం గక్టై నందు నా శ్రముమును నన్నకు మదికి నెక్కి +మువమిడుదానిక 

sca అనలసగతి గాన 4 నతం డాస్థలంబునం ద్రవ్వి గోడలు పెట్టి 4 స్తంభ ములుగ 

వెదురుల నిలుపుచు 4 వెన్నుగాండిని వానిపయి నడ్టముగ 6 దీర్చి 4 పరణ దాని 

కిరు ప్రక్కలను నడ్డ 4 చేయగ వెదురుల నలవరించుచు వానిశయందు జమ్మి 

శాషబలం దిరన్దిక్ప? 4 సారితంబు౨ చేసి వానిరెండింటిని 4 వల్క_లకక 

నే లములు మొదలగు ౫ట్లిత్రాశశ్లను నుపాయ 
6 య 

మలర బంధించి యందు ద4ర్భలును తెల్లు 

మొదలయిన యాకులను సౌగ4సుందన మొప్ప 

గప్పి నేలను సమముగ 6 4 గ్రాలంటేసి, 594 
894 

క, కనుంగోనంగాం దగ్ రమ్యుం,బును నయి తేగు నాశ్కమమును 4 బొలుపగుడానిం 

దనయన్నకొాటుకు నిర్మించెను వాసా రామును నతండు 4 శీభ్రుమ పూన్కికా, 

ఆ, అతివిశాలమా చు 4 నయ్యది శాలువా, 
నంత సీరులమించు + నయ్యనుజుండు 

గాతమికిని బోయి 6 కోడువడి జలకంబులాడి పద్మ ఫలము 4 లాదరమున. ౨౨౪ 

కొని యతివేగము మరలం, జనుదెంచెను వాస్తుకల్బ+సరణి నచటం బూ 

జను జేసి కాంతికర్ష్మం,బును నిర్వ రించి రాఘ+వున కది చూపె౯. ౨౫ 897 

క. జనకజళో శ్రీ రాముం, డనుజుండు నిర్మించినట్టి + యాయా శ్రమము౯ 

రిల 

రో 



"రడ ఆంధ్ర శ్రీవ మాయణము (దౌ, 

గని దాని సౌషఘ్టవమునకు, మనమున నరుదంది సుఖనీ4మగ్నుం డయ్యె౯-. ౨౬. 

ము. పరమా మోదమునంది రాఘవుడు త+శ్చర్తాలయ శ్రీకి నీ 

ర్భరమై,త్రిం దగ బాజునాచి యనుజుక 4 భవ్యాత్తు నాలింగన 
స్ఫుర దుదస్ధత్క) యం బ్రితుంజేని రసముకా 4 శొభిల్ల రమ్యుంబునై 

పరంగం బత్కెను నీచమత్కృతికి నా4సాపంతంబు రంజిళ్లం జూ. ౨౬ 899 
ఆ. గొప్పకార్య మిద్ది + కోరి యొనర్చితి, విప్పనికిని మోద 4 మెసలౌ నాకు 

చాన నీకు నియ్యం4దగిన కానికకుంగాం గాంగిలించుకొంటిం 4 గరము సహాజ, 

*సీనమాలి క :__ 
చెప్పకయున్న నా4చి త్తవృ త్తి నెటింగి శ్రీడకు యోగ్యమా + గృహము గట్టి 
తివిగాన భానజ్ఞు4+కవు నీవు లక్షణ! చంద్ర తా రాబలథసరణి మిఅ, 
జనకుండు గట్టిన 4 సద మురీతిని, వరుస నెబుంగుట4వలన నీవె 
యగుదు కృతజ్ఞుండ ఖీ వననీశపుక్తుం వయ్యు నీఫాక్క గృ 4హంబు( న్గిన 

యట్లు నిర్మైింపక $ యన్న కానందమె ట్లగునొ యక్సై రచించి 6 యనవరతము 
— నై ౦కర్యమునకు నె 4 గాచియుండుట ధర,వే తీవ్ర నీవిట్లి *$ యు తముండవు వూ వ కీ ఏ లి యం 
కాన? బున్నామకా4ఖ్యను బొల్బు నిరయంబునుండి కాపాడుట4నొప్పు బు త్ర 
శబ్ద మద్దానికి 4 సరిగ నీవ్రండుట ధర్హాత్తు(డై.న నాతండ్రి మృతుడు 

తే, కాండు జీనించియే యున్న$వాశటంచు 
నాకు దోంచుచు నున్నడ4నంగ లత్తీ 
వక్టనుంకగు రాముండు 4 పలుకునట్ట 

వాకన్టముల వినుచుండె సా*భ కుం డంత. ౨౯ 4 401 
చ అనుజున కిట్లు చెప్పి బహాు+ళెమల సత్సలరమ్య మైన య 

వ్వనమున నాప్ర దేశమున + స్వాంశము నిశ్చబవృ త్రినొప్పు నె 
మ్మనమున 'కెంతోె ప్రీతి రఘు4మండనుం డందు వసించియుండె న 
య్యానుజుండు ధర్హ్మపత్నియు మ4హాదరణంబునం దన్ను, సొల్వగక౯ా. 3౦04 402 

క. నిరతము ధర్మ్యస్వాంత, స్పురణం బెంవాందు రామ4భూపతి యట ని 
రరలోకమందు నింద్రుని, కరణికా సుఖరీతిం నొంత$కాలం బుంజెకా. 3౧ 403 

పదునై దవ సర్లము సంపూర్ణ ము, 

౧౬. మవ సక్షము, 

ధ్రద్దు హైమ న్తర్తు నర్ధనము. శ్రుశుంా 
కే అచ్చట నిట్లు నుహోత్షుండు, ముచ్చటగ వసీంచి యుండ 4 మోదంబును ణా 

* ని జ్ న్ా | అయి | టల నా భొన్జేన కృతేజ్ఞేన ధర్మజ్లేన చ లక్షణ, త్వేయా పుత్రేణ ధర్దాత్తా నసంనృ తేః పీతా మమ- 
ఆనిమాలము. దీనికీ గోవిందరాజులు (వ్వా సీ నఖానములన్నియు నిట? జేర్చంబడినవని యెజు0గనద్ది, 
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హాచ్చుగ నిడు హేమంతము, వచ్చె శరత్కాల మేగ4 వెభవ మెసంగ౯ా, ౧ 
క, తెల చెలనాఅంగ నొకనాం, డలరఘునందనుండు రమ్య +మా గౌతమికి 

మ్లులనేగా స్నాన మొనరుప్క, నలఘుపరా కము(డు రాముుననుజుం డడంకువక్ . 

చ. క కలశము చేతం బూని యల్లైనుతయు జను బేర రమ్య శె 
వలినికి. బోవుచుండి రఘువర్యుని! ( బీయమౌార నిట్లుగాం 
బలికె. బ్రియంవడా ! యొది భ4న న్య త్రికిర బ్రియమానొ 'ేనిచే 
త లలి నరంకృతంబగు వి4భంబున 'నేబ్దము వేల్లు చుండునో 

యల తుహినర్హు విప్పు డల4రారేె మనోవారరీతీ రాఘవా. ర 4(6 

చ. జనుల శరీగముల్ తుహిన+సంగవు మొప ప్పుట గట్టివాజ్ యుం 

డును, బ్బ ధి ఏతలంబు కడు4కూతనసస్టమనోవారంబుగా 

గనయిడు, ముట్ట సాధ్యములు 4 గాక జలంబులు శ త్యమొందు, న 

య్య్వానలుండు సర్వసమ్మతము+నంది చెలం గెడు నిష్టుండ్రై తీగలా, ౫ 407 

సీ, నవధాన్టముల సుజనసోముము భుజింపందలంచి ముందుగ. చేయ+వలసినట్టి 
యూ us యణములచే 4 నలపీతృ దేవతలను బూజసేసీ, కా4+లమున నాగ 

యణము నిర్వ వించి 4 యపగతపాపులై యుందురు జూనప4దోత్క రంబు 
మిగుల గామో గ్ర్రేఈము గలిగియును  రుచినోశీ రముల. దారు 4 కోరి రెనట్టు 

లే, పక యుచుందురు, రాజులు 4 పకుల గెలున 

గోరి రాయా త్రయందును + భూరికుతుక 

మలరం దిరుగుచునుందు రశ4వహాగసతియును 

దశ్నీణంబున నివనీంచి 4 తాం జెలగుట. ౬ 408 

జక తిలకము మోమున. 'బెట్టని, లలనానుణివో తె భానిశలకయున్నది యి 

ముల ను_త్తరదిక్సలి; యో, యలఘుగుణా! రామచంద్ర! 46 యా ర్తశరణ్యా, ౮ 

న్స్ ప్రకృతి వేత నె మంచుశబలసి యుండును నిప్పు డది నజీ సాయన(నుందు సూరి 

కతిదూరగతుం జె డౌట 4 నతిశయముగ హెచ్చి హీమవంతనమునునామ4మెల్ల భంగు 

లను సార్ధక ముగా( 4 దనరినదా నిది సువ్వ క్త కమే యగు 4 జుమ్ము చామ! 

యాందివసంబుల + నిపుడు మధ్యాహ్నము లింపుగా వేండిమి 4 మయల్లచోట్ల 

తే, సోయచుండుట మిక్కిలి 4 సొంపుగార్చు 

చుండుం గావున నెండలో  నొగిం దిరుగుట 

హోయిగా నుండు దివసంబు 4+ లర్కు( డంత 

తీవ్రముగ నుండమిని నుఖత్ళ వ్రింబేయు. ౯ 416 

ర్, జలములు నీడలు తగ నిం,పులం గల్లింపకయ యుండ 4 బోలంగ శీతం 

బలవడుటవలన; సదినుములయం దర్కు_ండు మృదుతీ4ముంశయి వెలయు౯. 

* విహినతిలశేన స్త్రీ స్తీ నో తిరా దిక్సషకాశ తే-అనిమూలము, 
లాల్ 

. 
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ఆం 

ఆ, 

ఆ. 

చ, 

ల 

ళా 

ఆంధ్రశివుద్రావమోయణమ) 

మంచుగురియుచున్న 4 దించుక సందు లేనట్టు చఫీయు హాచ్చ + ననులమారు 

తాళి పచుదున్న $ నడవులలో నున్న,వారు చలికి జివికి 4+ బయట రాక. ౧౦౪ 

ఎచట నున్న వార 4 లచటనే యుందురు, గాన శరాన్టములయి 4 కాన లెల్లం 

గానంబడెకు, నందుం 4 గాపురమున్నట్ల, జనులు తుహిన బాధ (4 గ నెడు వారు, 

బయల నీరాత్రులం + బంకియుండరు జనుల్ పుమ్య తారక ౫ల 4+పున్నవు యిట. 

బృప్మథానము సుమ్ము ( ప్రా లేయమున రాతి కాలము బూడిదం 4 గప్పినట్టి 

వన్నె. చజలంగును; IP వాయునవుల్ శె కూ శె త్యముహ పి చుచున్న వి క్కాలమందు 

జాములు పొడవులై 4 సౌగుచున్నవి; చంద్ర్రునకుంగ యట్టి సౌం4+దరన్ది మె 

'భాస్క_రునకు జిక్కె (4 బరమహామా వృత ముగ చు నెబ-బాజీ 4 యాత వీంబ 

ముండుట౯ొ దల౦స + నొగిని నిశ్వాసాంధ ,వైైన యద్దమట్టు 4 లలరండు శని, 

హిమమునం గప్పుంగాం బడిన$4చే యగుటం దలపోయం( జంద్రి కా 

సుమహి తపూర్ణి మానిశయు 4 శో భిలకున్నది కాన నిద్ది య 
రష్టముని నురీచులం గనలీ + యారయ నర్బందనంబుం గన్నయోా 

తనుసుతవో లం గన్పడెడిం 4 గాని యొకింతయు( గాల ది త్రట్౯, ౧ర 115 

పడవుటిగాలి స్వ4భావంబుచేత నే 

చల్ల గాం దనరు నీ4సమయమం దుం 

దుహి నశీకరముల 4 దోంగుట నీప్ర భా 

శమునందు ద్విగుణ శై 4త్వమున మించి 

వొలయుచున్నది; యడశ4న్రులు బావుసంఛ న్న 

ములయి గోధువులు యవలు సమృద్ధి 

దన రంగాం గ్యాంచపవీ, నికరములు నార 

సములును గూయ భా4స్క_్రుండు తూర్పు 
. పరగతమును కేరు4పట్లున సాంపుగల గానంబడెడు.; జక్కం్ళగా ఫలించి 

స్పర్ష కాంతీ మించి 4 సంపూర్ణ నేండుల,ములను గూడి య గృ4ములును వెలయ, 

. వరిశై రులు ఖర్థనారకు, జరన్యుకుసువము ప్ర భలకు 4 సామ్యము ౫ నుచుకా 

బరువున వంగుచు నెంతీయు, నరుదుగ గన్పట్టు చున్న 4 వార్య ముహౌంద్రా 
అతిశీతలతుహిన కణ, పతతియుతంబయి మయూఖ4వార మలరం దీ 
వ్రతమని యెంతకు నిళా,పతివలెం జల్లగనె తోంచు 4 భానుండు కంక, 413 

అగా, హ్యు చూపమై 4 యాతే పము దినపూ ర్వాస్హామువందొస్పి $ యంగమునకు 

పహోయిగా మధ్యాహ్న 4మంమండే యించుక యజ్ఞంగాందెల్ల (౧74 నెసంగిధ రణిం 

గనంబడుచున్నది 4 డాననంబుల నేల పా లేయసి క్రశాశద్టలయుతంబు 

నయి లేత యండ పె పై 4 వ్యాపింప వెలయు చునున్నది, వనగజశముగుత్ళపా ర్త ద్ర 

Vw 

ఆ, వుగుచు మిగులశీతీ4ముగ నున్న తెలినీటి 

మెలపుమూజ. దా(కి 4 మిస డల్లం 
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దనమునకు సహింపం 4 దనకు శక్యము గామి 

౫రము నీడ్సుకొ నెడు( 4 గనుము రావు. ౩౧ 419 

ఆ. అ ప్రగల్భు లెల్ల 4 ననికి( బూనినయట్లు 

జలపతీత్రు, లివ్వి + సలిలనికట 

నుందు. గూరుచుండి + యతిరీతమున కుల్రి. 
యుదకమందు దిగక థి యున్నవిచట. ౨౨ 420 

చ. వనతతు లంధకారముల + వైఖరి సాంద్రముగా హీ మా౦బువృ 

ఫ్లీ నిగుడ నిశ్చలత్వమును 4 జెంది తుపారతమస్సమా యుతిం 
నని కుసుమాళిలేక పయి 4 గట్టిగ దుప్పటి గప్పి నిద్రపో 
వునరునిరీతి నున్నయవి + భూరికృపాయతచి త్తపంకజూ. ౨౨ 421 

శవలినీగతేశనలిల మావిర చేత గప్పుంగాం బడీనది 4 కడు దుహినము 

గమ సారసపథీ.+కాండముల్ కూంతలవలనవే తెలియంగ 4 వలసీయున్న 

నవ్వొనితిరంబు 4+ లంనదలియిసుకయు హిమసమానీ క్షమ + యెసలౌ నిపుడు 

హీమసతేనంబున 4 నినుంకు మార్షవమును బొందుట నీశంబు 4 పొదలుచుంట. 

"తే. బరతంబులపయినున్న ఖీ ప_స్తరముల 

యందు(గల నీరుకూడ విశపూభమగుచు. 

ద్రాగుట కశ క్యమై యున్న 4 దిగతి నిట? 

జూడుమా రానుజన పాల ! + శుభదకీల !. ౨౫% 422 

ray 

క. జరచే జర్గరితములై , యరవిందము లొప్పకుంట 4 నహపగతమృదు శే 
సరకర్శికమ్థు లౌట౯, గరము హీమధ్వ స్తనాళ+కాండము మిగులకా, ౨౫ 

సరసులు (గ్రాలక 4 విరహితశోభ చే 

నున్నని యని యిట్లు: 4+రొాగి సమస్త 

దనుజవీడయు, సాధు4జన సంత్షయంబును 

శత్రముఖు బాధ యళచ్చరలవీడ 

రామునికరుణయు 4 రామునిరాక చే 

-వేదఘోపషములును 4 వెలయుచుంట 

యును, వృద్ధులును రాఘళీవునకు ముక్కల చెంచు 

టయును రాతసుల యాథ4టంకము లిం 

నోర్పుట య్ులనిశ4థయును దానవ్రలశ క్తి 

యడయ కూరకయుండ 4 నగునె యనెడు 1 

* నఫాంతి కరులాకరాః-అనిమూాలము. దీనికి ముందు “హేమంత ర్తువును సగ్గించు శ్లోకముల : 

కన్నింటికి గోవిందరాజులు వ్రాసిన మభి ప్రా, యములన్ని యు సీ సీసమాలిక యందు6
 జెపస్పంబడినవని 

రొటుంగపలయు . 
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భావము రాముకృ4పారస మలిశయ 

మనియును దివిజసంళీఘాధి నేత 

భయనుంది భోగ కళపరత వానుటయును 

మునుల తపోభంగ4+మును ననచరి 

చై నము, వమానుల+ దై నము, తపసుల 

సాస్టంత దుళఖమ్మును 4 వరుసం దుహిన 

లే. కాలనర్హనయాపంబు4గా నెజణు౦గ. 

జెప్పి యన్వఎ నిట్లని 4 చెప్పె మరల; 

నిట్టితణి ధర్మ చే శ్తమై 4 యెసంగి పురుష 

తిలకం నును నగ రతుండు 4 దీ స్పమరాంర్తి. ౨౬ 124 

చ. నిను నెకంభాసి దాననగు 4 నిర్భరదుగఖమునక ద్వదా త్తభి 

_ీని బురముందు' చాను నియ4తిం దపముం బొనరించుచున్నవా6 

డని మజీయుకా వచించె, నతం 4 డస్పురియందు నృపత్వ, మెను నా 

జున నెడు మానము౯ విపవిధథళూరజ నా ర్ల సుఖాళి మానుచుకా. ౨౭4 4125 

. మునివేషంబున వల్క_ ములను జటలను "దాల్చి సత్ఫ4లంబుల మూలా 

భిని దినుచు వట్టిబయలకా, ఘునశీతమహీం బరుండు + మ్హాపతితీలకా, ౨౮ 426 

క, అనుదిన మా వేళ కుం చా, మునుంగుటకై_ సరయువునకు + ముఖ్య పృకృతుల్ 

తను. గొలిచి రాగం బోవును, బని పూనియె, భ_కైమోాటి 4 భరతుడు రామా. 

OX 

చా . తండ్రియు నీవు నా+శని నుపలాలింప నత్యంతసుఖవృద్ధి 4 నమరి, నీదు 

కనుబాటునకో దాళ గా వేని సౌకుమార్యము దగ సను గాడి4థహోయి గాంగ 

వసీయింపందగి, యిళ్ట4వాండగు భరతుండు ౫ *నవవిధవతం గల4నారు లితర 

జనముఖంబులం గనుణనోొ నకుండ నదిశెట్లు చనుదురో కె కక. 4 దనయుయే' 

నితేనివబాబముననే 4 యిన్ని యనర్గముల్ కవీ ౫౧ నంచని స జనుల్ 4 పలుకుదురన్ 

తే. నెజచి వేకువనేపోయి + విహ్వాలవుతి 
సరయువున నెట్లు మున్లునో 4 సరసి చేతు 

ణు౭డును ఏరుండు శ్యామత4నుండును సింహ 

మధ్యముడు, పూజనీయు(డు 4 మానధనుండు, 3౩౦4 428 

రీ పలువిధములై న ధర్మ్యంబుల చెటలింగినవా౭డు సతేన్టిశముం బల్కెైడువా. 

చల భరతుండు నే కదం, బులగు క్ర యల్ సేయ సిర్గు4బూనీ చరించుకా, 5౧ 

శే ననవై ధవ్య్యాః స్త్రీ యః మమస్యృ సంచారా త్చూూర్వ వే మొన మనుప్య ముఖ మనపలోక యంతో్య్ 

గ చ్చుంతి కేథాయమపి కై శేయీపఫుత్రో,2. యం ఎతన్నిమి త్తీఏ గానర్భ ఇతి జనానత్యుంతీతి ఫీత్యా 

అసరకా శ్రే సెనగ చృతి-అని గోపింద రాజులు వ్రాసీనఖౌని మే యిట జేర్చంబడినదని తెలియ 

దగు, 
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సీ, ఇంది యాళిజయించి 4 యిం౦పుగాః బల్కు_చు సుందర చేహుండై + చుభదదీర్ల 

బాహుండై, పరపిర4పౌఠరుపోంతకుండయి తన రారు నిట్టి యి4తేండు సకల 

భోగంబులను ప్ టిం 4 బుచ్చి, జేర ఘ్లడవగు నీ న్నె బ్లపిధముల 4 నిశ్చ యముగ 

ననుసరించినవాండు; + ఘనమనీషుండగు త్వతోడరుండు నీవు 4 వనిం దపస్వి 

తే,వేషమును బూని యున్ననీ4విధమున నతం 

జాదరంబున మునివేవ. + మలవరించు 

కొనుటచే స్వర్లమును నొల+గొన్న వాండె 

యగు. జుమీ, రామచంద్ర, యాళ4ర్వగు ణనా౦ ద్ర. 35 480 

క. జననీస్షభావమును వే, జను లెగి. బూనుదుకుకాని + జనకుస్ప్టాభావం 

బును బూనరనెడు నానుడి, వినంబడులద యెల్బ్స చోట్ల థి బృథ్వస్థలిలోక౯. 5౪ 

క, జనకుస్షీభావంబునె నీ, యనుజుండు పూనుటను లోకశమందలి యామా 

టను జేసె నసత్యముగా, వినుమా యొకమాట రామి 4 వఏిమలగుణమణి. 

నీ దశరథపృధథీ్టశ4త స్సజుం జెవతికి భ_ర్హయో నాధువౌ + భరతుం డెనతి 

కిని దనూజూతుండై + తనరునో యాకై క కిట్టి దుక్ళీ లమ+ చెట్లు గలి? 

ననీ ధార్ష్యికుండగు 4 ననుజుండు లక్షుణుం డస్నయందున్న న్నే(హమున నిట్లు 

పలు్కు_చుండంగ రఖఘుళీవరు. డంబదూషించుటనుసై (పజాలక $యనుజు(గాంచి 

కే, వత్తు! మధ్యమజననిని + బల్క_ రాదు 

సుంతయును నిట్లు; పూర్వము + శుభదలిలం 

బల్కు చున్నట్ట యిహోగక్కుముని భరతు 

వార్తనే చెస్పమా ! యద్ 4 భవ్యతరము. 52౭ 429 

5, వనవాసమున దృఢ వృతే,మును బూనిన నైన చేను 4 మునుకొని యనుజా 

తునియండలి స్నేవామున న,తేని( దలంచు కొనినకేణ్ మది + తబ్బడమందుక ,3౮ 

చ, భరతుని శారువాక్ళములు 4 భవ్యములై నుధురంబులై మనో 

వారములునై సుధాసమతశ 4 నంది ప్రమోదము నిచ్చుచుండు నే 

నరుదుగ వానిచే, దల(త్లు 4 నయ్యుని చిత్తము. బల్లపింసంజే 

యు, రఘుకుమారశకా! విను నుశ+జొక్క_టి చెప్పెద నాదుభావముక్, ౨౯ డేకిర్ 

ఒక భరతుని మటీ శత్రుఖ్నుని, నిరుపమవీరుండవై న + నిన్నును న్తా 

తరుణిని నందణ చెపుడె,క్క_రణిని దమింగూడి యుండ 4 గలనా యెబుంగ౯. 

న్ అనియిటు భరతుని + యందలి న్నేహంబునను బెక్కురీతుల + వనటం గుంది 

పలవించుచును రఘు+వరుండు గోదావరి కేగి సౌమి కీని + నీంతిం గూడి 

యభిపే.క మొనరించె 4 నంతటః వితరులకును చేవతలకును 4 మనసులు ,వీయ ఆ 
మును బొందుచుండంగ 4 సనుపమవిధి మోజు జలతేర్చణమృులు 4 సల్పియుదయా 

_ 

* గర తేన మహాత్మ నా, కత్ఫుఘేన చ వీరెణ త్వయా చ రఘునందన-అని మూలము. 
లీ 

ఛకాశేణ సీతా సముచ్చయః -అని తనిశ్లోకి. చీని ననుసరించియే సీతౌళబ్దము ప యోగింపంబడినది, 
శ 
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ఆ. మందినట్టి భాను4నక్లు సంధ్యాది దేవతల సాధుభ క్రి 4 వరుసమం శ్ర, 
ముల నుతించి రంత 4 నలరాము( డీంతిన ననుజుణహాడీ యమ్మ4హోనదిం దగ, 

జక కృతనుజ్జనుయడై. గిరిరాట్పుత నందిని. గూడే సకల4శుభ గణయుతుండై. 
ఆద కే ర్వ వో రి a ప్రతి లేనిశం కరునివలె, నతిశయముగ వెలిగ సజ్జ నాళ వ్రియుం డై ర౩ 489 

పదునాణివ సర్లము సంపూర్ణము. 

గాలి వ సర్షము. 

యియ ఘూర్చణళ్లు వచ్చుట, సంభావణము. ర్రుర్టుం- 

. నీశయు రాముండు సుమి, శత్రాతనయుండు స్నానమా ఢి 4 తరువాతను శ్రీ 

గాతమితీటమున నుండియె, ఖ్యా తాత్మతపోనన మున 4 కరిగిరి వేడ్క_కా. ౧ 
ఆ శ్రృమంబున కేగి 4 యనుజయుతుండయి బ్రవ్హాయజ్ఞాదు.లై 4 పరంగునట్టి 
పూ ర్వాహ్లాకర్మముల్ 4 పొందూగ నొనరించి సర్హ శాలను రఘు+నరుండుచొచ్చి; 
యచట మహామునీం4 ద్రార్చితుండై. తనతమ్సునితో( గూడి + తమిసుఖముగ (ముం 
నుండీ యాయాయిపూ4+రో్పదంతములంబల్కు చుండెను; దర్భ బాథహుండగురా 

శే, డందు సీతాసమేతుండు 4 నగుచు( జిత్ర 

యచెడుతారకలోో ( గూడి4నట్టి చంద్రు, 
వలె బ్ర కాశించె నాయాయి4భవ్య గాధ 
లందు దగిలినమది నాతం 4 డందు నుండ. ర 440 

క, అక్కడికి స్వేచ్చమింఅంగ, రక్కసి యొక్కతుశ వశ్చా + రత్లోవిభుండై. 
యుక్కు_నదగు రావణునకు నక్కా_మిని భగిని కభూర్చథణావోయ యదియా, 

క, సురసన్ని భుండౌ శ్రీరము,వరుం గని చేరంగ నదియు 4 వచ్చి నిడుదయా ' 
- నురమున, దీర్ట భుజంబుల, సరసిజపష తే త ణములం + జంచద్ద్యుతిచే౯. ౬4 442 
. ఆడానుభుజముల, 4 నతీసుందరంబగు మోమున, వెలని సథ మోద మొసలి 
దర్శనంబున నొవ్పి 4 దర్పగ జాభవి కాంతయానంబుల. ఖీ (గాలి జటల 
గుంపును ధరియించి 4 కోమలగాత్రు డై బలపిశేషంబున. $ బరలి రాజ 
లతే ణసముదయళలవీ తుండయి నల (గలువరేకులవంటి 4 కాంలివుదన 

తే. సమసు తేజస్సు వెలయంగ 4 శక్ర యోలి 
యున్న శ్రీశాముం గాంచి యా4య్యగ్య దనుజ 
కాంత మదిలోన నెంతయుం 4 గాను వుడర 
వూహమందెను మదిలోని 4 యూవాపొలయ. ౯ 

+  చంపకమూలీక్:ఎ 

కనందగు మోమువాండు రఘు కాంతుండు దుర్ముఖ యద్ది గుండ్ర నై 
ననడుము సోగకన్నులు కశనంగలవాం డతం డామెయో కనుం 

క్ట 

cin 

em 

448 

* కృతాభిషేకో గరిరాజప్పుక్రా క రుద నృనందీ భగనానివేశః-అని మలము. 
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గానం 'బెనువెట్టయు౯ వికృతి. 4 సొచ్పడు కన్నులు గల్లియుండు, మె 
త్తని నునువెండ్రుకల్ వెలయ 4 దా నలరారు నతండు రాతసాం 
గనయును దా మ్రమూర్హ జనీ$కాయము గల్లిన చెంతొసంతసం 
బును దగ నిచ్చు నాకృతిని 4 బొందినవా. డత ఉద్ది క్రూ రమా 
తనువున నొప్పుల జూరునినథదంబు న, బొల్పెడువా(డు రాము; డా 
దనుజకుమారి భీనునిన$దంబున నొప్పుచునుండు రాఘవం 

డనుపమయావన స్ఫురణ 4 వుందినవా(6; తది దారుణాకృతిం 

గని జరఆావిశీర్లతను 4 గాంచిన; దాతండు మంజుభాపి, యం 
గనయు విశారభావీణి, నిశకామసుశీలము గల్లువాం డతం 
డనుదిన మెన్నదుస్లమగు 4 నాచరణంబును బూను నద్ది: యిం 

పునిడెడుదర్శనంబుగల 4 భూపతి యాత డసహ్యాడర్శనం 
బునం దగునద్ది యిట్లు కోన4బో లని యాసురపు క్రై యంతయుకా 
గనందగి యున్న రాఘవునిం + గాంచి యనంగవళశంగతాత్ర యె 
చని నికటంబుం జేరి మది 4 సంతస మొప్పంగంబత్కె. నిషిషధికా: ౧౨ 414 

క, ముని వేషంబున జటలం, దనరుచు( గాముకునివీకె. 4 చారయుణు.డ వె 
వు 

న్, 

ర్ట 

er 

నునుజేంద హూపమున నీ, ఘునథరచాపము, దాల్చి 4 శక్రాలెద విచట౯. ౧౨౪ 
దనుజులు మెలలగెడు నీచటికిల జనుబెంచితి వెట్లు నీవు 4 సరగున నిట రాం 

బని యేమి? యిద్దియంతేయు, వినువింపుము నాకు ద త్తప్ర4వృత్తాంతంబు౯. 
అనిన బరంతపుం డతండా, వనితో కల నాలకించి 4 భవ్యమనీవం 
దనరారుం గానం దనవా, ర్హ నంతీయుం శెప్పంబూని + డా నిట్టవియెకా. ౧౮౪ 
అశ్చతమెప్పుడు రాఘ+వున కిప్ట ముగ నుండశేరదు గవ మునీ+నీయతవృ త్తి 

సాశ్రయించి త్రపోవ4నాంతేరమున నున్నతఅిని , ప్రీజనముచెంశతను నసత్య 
మది విశేపీంచి నా+కప్రీతికరమంచు. జెప్పంగవలయునే 4 వీకితలమున 
న రురనిక్రముం డైన 4 యట్టి దళరథ్డుండ౯ ధరణీళుండుండె న4కనికి చేను 
నగవు త్తకుడను రాముం 4 డనుచు నన్ను 
=) 

జనులు వీలుతు రితండు నాకు 4 ననుజుం డగును 

_నితీనినాముము లక్షీణుం 4 డెపుడు నన్ను 
ననుసరించియ న సంచు 4 నాదరమున. ౧౭ 48 

తరుణి యిది నాకళ త్రము, పరంగును సీతాహ్వాయమున 4 వై చేహియె సూ 
తరుణి! నాజనకుండ గు, భరుణేకుం డాజ్జ్య నేయం + దల్హియుం బలుకళ్. ౧౮ 

. జనకుని వాక్యపాలనమె 4 చక్కనిధర్మమటంచుం. జేయంగా 
మనమున నిర్ణయించుకొని 4 మానితమా మునివ రృనాక్ళతిం 

గనందగుధర్థ్యముం బడయం 4 గా నిటునచ్చితి నిన్నెజుంగం గో 

ర్కిని గనువాండ నీ వెవరి4కీం దనుజాతేవొ తల్లి మెన్వతో. ౧౯ 450 
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వ్ 

త్తే 

చ్, 

క 
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వంతగా సొగసైన + యీయంగ మునం బొల్బు నీవు రాతుసివని + నిర్హయింపం 
గాం జాలకకన్నాండం 4 గాంతరో! యిచటికి చేరివచ్చి తివి సీ4వీవిషయము 

సర్పము నిజముగా 4 సరగునం జెప్పువూ యనిన రామునివాక్య + మాలకించి 
కామా ర్హినిం బొంది 4 కరంగీనముదితో 'డ నద్ది యిట్లనిసల్కె 4 నాలకింపు 

మున్నదున్నట్లు చెప్పెద 4+ నోరఘునర! 
విషయముంతయు నాయది 4 వేడ్క_మోాణి 
రాకుసాంగన చేను శూ4ర్పణఖ వేకు 
కామరూపిణి నావేరు 4 కడు భయదము. ౨౧౪ 451 

వనమున నిందు నొక్క_తినె 4 వారక నే. జదియించుచుందు స్వే 

చ్చను బలతాలి వి శృవసు4స త్రనయుండయి వి కృనుంబునకా 

దనరిన రావణుం డసుర4శల్ల జుం డన్నయె సుమ్ము, నీవు నా 
తని వినియుండవచ్చు, సత4తంబును నిద్రను జెంది ఏకుండై , ౨౨ 452 

బలియునగు కుంభ కర్టుం, డలఘుగుణా! “శోడంబుట్టు[నగునా కసురా 
ళుల చేష్టలు 'లేకయె యి మ్ముల ధర్మ మునందు౭ బి "సము దనరుచుండకా. ౨౪ 

ల్, శే. పొదలుచున్న విభీషణు౦+డు దగు నాకు 

క 

క 

ష్ 

దోడయిట్టువుగా ఖరశదూహణాదు 

లతులవిర్టంబు నం చగుళనట్టివారు 

భ్రాతలగుదురు వారివై. 4 భయపడకుము. ౨౮౪౪ 14 

వారల నంనటు విరాటుచు(, గోరికకుం దగినరీతిం 4 నొంకుంగనక చే 

నే రయమున న ర్లింతును, శ్రీరామా! యట్లుగాన( 4 జిత్తమునందుళ౯ా, ౨౫ 
పురుషో త్తముండవగు నిను రమనురాగమున భ శ్ర+గాం గోరితి చె 
త్రరుణమునం గన నిదర్శన, మరయంగ నిపుడౌట నాదునాత్తను రామా. 

వనితయు నాకు నున్నదని + పల్కకు మేను మహా ప్ర భావముం 
గనుచును స్వేచ్చకుం దగిన+గాఢబలంబున వెల్లుదాన, ని 
చృను జరియించుదాన, రఘు4స త్తమ! నీవును జూలకాల మొ 
య్యీన( బతిగాంగ నుండు మిం + హర్ష ముపొంగంగ నాకు నీమెతోకా. ౨౬ 

*క్, పనియీమి? నీకు వికృతీయు. గనుంగగొనలగం గుభావయునయి 4 కానంబడునీ 

ar 
త, 

వనిత యిది నీకు. దగదింకల దనునుధ్యను నేనె తగిన4దానను నీకుకా. ౨౭ 
భార్యగా నన్ను6 జూడుము 4 పకంతి యుద్ద 

యసకతి వికృ తాంగి, భీతెద + యయి మహోద 

రమున. దగు గాన దీనివము4 ర ర్త సి ప్రచుదను 
ననుజునిం గూడ ఛశ్నీంచె+దను డ గంగ, ౨౮ . 49 

* వికృతాచ విరూపాచ-అనిమాలమ్లు. 
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క, కాంతా! నీవును నాతో, నంతట ధరశిఖరములను 4 నఖల ననములకా 
సంతనమునం జూచుచు నీ, కాంతారమునం జరింపం 4 గలవని పలిె౯. ౨౯ 

క, పలుకులయెడ నేర్పజితన మలవడు నా రాము. డట్టు 4 లారావే.సియుం 
బఖుకకా దానిం గనీ యిటు, పలికేలా సుస్కితము దోప + జరవస మలరకొం 

పదు వేండవన సర్షము సంపూర్షము. 

౧౮౨వ సర్షము. 

రుడు రామ వమార్చణఖల సంవాదము. చుర 

సృరపాశేవశంగతేయా, తరుణి౯ శూర్పణఖ గాంచి + తగుభానము వి 

ఫై ణముగం దోప న్ఫుదుతం, బరలగెడు పలు్కు_లను సి స్టితముళీసర్వ గ నంతకా, 

క, 

. పలికె నిటు రాము; డమ్మా!, యలవనిత నొక రుం బెండ్లి + యాడితి నది మి 

re (వ్రేనుం గూర్చునదిగా, న లలి౯ విడునంగరాదు 4  నాకుకా దీనిక, ౧౪ 

చ వనితలు సెక్కునుంది చెలుశనంబుగ నుండినచేమి యందువో 

ఏిను నినుబోంటి కాంతలకు + వేటొకయింతి సపత్ని యుంటయు౯ 

జనదు; సుకీలుంజె తగవ+చక్క ందనంబునం బొప్బీ నీ యుతిం 
షా ్ల/ 

దనరి పరా కృనుంబున ని+తాంతేము నొప్పినవాండు చూడుమా, 3 463 

జదీ, అకృతదారుండు ఏను 4+ మతండిఫ ఫు ఛా ర్యాసుఖంబు నెలుంగ(డు ఛీ గానంబక్ని 

నర్థించువాండు నా$యనుజు (డు లమ్తుణుం డతండభ రయె సుమ్షి($యన్నుమిన్న; 
యిట్టిరూపమునకు 4 నిప్పు డాతండు  సేగకుండునా యని మటి4యును వచించె 

నోనీళాలాకి రో 4 మోనరారోహా' సుమేరుభాభరముకు 4 మిత్ర కాంతి 

తే, పొందినట్లు గ నీవును 4 బొందు మనఘు 

నాసహోదరు దాన నీ4యర్థ మెల్ల 

ఫలము నొందును నీ వస్మపత్ని వగుచు 

శర్ర్యమయందుము యని రామళ4దంద్రు. డనిన. ౫ 1న 

* థీ మానకృతే  లక్షుణో 3 ష్ట్ర బార్ తరు: శ్రీమూనకృ్ళతే దార ER లక్షణ మను వీర్య వాక , అప్రూర్వీ భార్యయా న cE 

వ శా క్ = దా జో తా 

ీయదర్శనః, అనుమూప శ్చ శే భళా మాూపస్యాన్య భవిస్యతి-అని మూలము. కని కముపుకఏ 

గోవిందరాజమ హే హీళ్వరతిర్థులు వ్రాసిన యర్హవిశేషము లిముడంటకై యందలిపదము లశ్లై యిం దువ 
ఢా 

యోగింసంబడియొ. శే2ళర్తా భవిష్య తి=నీకు భే భర్త గాండని యర్థము విశేసార్భ ముగా వాము ముటచేతే 

% 

ఇతడ = ఈనా సోదరుల్మే న్ రయొ, పికు గో క క్రయ సునన్ నిక్చయార్డ ము. ఇతడు ఈలత్మణుండు, 

అభర్హయె = ఛి ర్ర రకా -సేకాండని యంలేరార్థము. ఇట్లు కాన్ని మార్పులతో వ్యాఖాషనసార మిందు$ 

నా యర్థము సచ్చుటకై పద్యమున “ఇతడ ర్త రరెమె సుమ్ము ఆని వ్రాయబడినది ప్రాతీతికార్గయు. 

గలదని తెలియందగు. 
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చ, వనితయుం గామ మోహిత య+భవ్వవునస్క్యు. గాన రాఘవో 

కిని విని యాకని౯ా వవలి 4 "తెప్పున లశ్ముణుచెంతే శేగి యా 

తని గని యుప్లకాలమున( థీ దద్దయు. జల్లంగ, నీశముందు వేం 

డిని గలిగంపంగాంయగిన 4 రీవిని బొందును జూ! మదంగముల్, ౬; 466 

క, పెనిమిటియం దనుశాగం,బున6 దగి వ ర్తింతు రూపమున నీకుం జ 

కృనిదాన న"ట' దగియుం,దును సుఖముల గాంచు మిోావు+4తోరపు వేడ్క ౯ 

క, ననుంగసూడి దండకాటని,ని చెల్లెడం దికుగ€గలవ4నిన శాతనీనిం 

గనుచుక౯ా వా? ్నపుణసంబునందగు సౌమి త్రి స్మితము+ మోమున. దో(భక౯. 

తే.యు క్షమగురీతిం బలి కె నో4యుత్పలాట్నే 

శమలవర్షి ని! దాసుండం4 గాదె యన్న 

కతండె సాధుండు నాకు భా4ర్భువయి నీవు 

చాసిగా నుండవలద్ యీళ4శబంవి: కీల, ణ్ 469 

వీ ఫీసిశాలాజీ నీ4వొగి నెబ్లయరగ్థముల్ నిండార( గల్ల్తిన 4 నృపవ రెణుర్టీ 

నకు నార్యునకు రాము4నకు శరార్పణఖ నీవ ముదితీ వై వినులమైశ పనలు వ వర్ల 

నులర రెండవభార్య + వగుము, వియాసయె యసతిక రాళయు 4 నగుచుని 

తోదరి యయి నృద్ధశయున గుచు గగువీత విడనాడి నిన్నె నభ 

లే. గా ఛజంచును; శాహమై 4 శ్రాలు నిట్ట 

నీదురూపంబు వరవర్ణి 4నీ! యెవండు 

తెలివిగల వాండు కు విడచి తా 4+ నెలమి వొందు 

నునుజవనిత వరారోహా 4 నునమునందు. ౧౨ 470 

చ. అనియిటు లత్షణుండు పరి4హోసముగా వచియింపంగౌా భయం 

బును గలిగించు నాకృతీయు + భూర్యుదరంబును గల్లినట్లి యా 

వనితయు వేడ్క మాటలను 4+ వాని నెటుంగనిడాట వానినె 

ఇను దగ సత్యరీతిగం ద4లంచుచు( గానువి మోహితాత్య్మమొ. ౧౩ 471 

ఆ. పర్హ శాలయందుం + బద్ధాయ కామని, ౫లీసి కూరుచున్న * 4  లలితమూ ర్తి 

-జీతిచూడశాని 4 దివ్య తేజస్కుని, శత్రు హరుని రాను4చం దుః గాంచి. ౧ర 

ఆ. ఈనిభాప నసతి + నీకరాళను లంబ, మానకుకి నృద్ధ 4 మనుజనారి 

నాశ్రయించి యాస+హాయంబున౯ొ నన్ను, గారవింపే పేష్టు 4 కామరూప ౧౫ 

క ఈనరేకామిని నిపుడే యోానాథా! నీవు చూచు4చుండలోం దినెద 

నేనంత సవతిపోరు౯ా, గానక విహారింతు హాయి 4గా నీత్రోడకా ౧౬ 411 

* ఆర్యస్య త్వం విశాలాక్షి భార్యా భవయపీ య సి; యేనాంవిరూపా మసతీం కరాళాం 

నిర్షతోదరీం, భార్యాం నృష్థాం పరిత్యజ్య త్వా మెవై షభజిష్యతి-అనిమాలము. ఈశోకము లకు 

వ్యా ఖాస్టితేలు (వ్రాస్న యిర్భచె ముతా. రము లీపద్యమున నిమిడియున్నపని గుహంపందగు, 



ఆరణష్టికాండిము =“ ౧౮ సర్పము. కన్ 

కః అనిపల్మి, యలా తేవణ, ఘనకోపము గదుర బ్రళయ4కాలోల్క_. నభం 
బునం (గ్రాలు రోహిణిపయిం, జనుగలి వారిశేత ణఇపయిం42 నెం ద్పరమోటిన్ . 

చ, అతిబల శాలియి చెలంగు 4 నాతండు ధర ని పాశమట్లు భూ 

సుతపయి శీసచెంచు నల4కార్పణఖం | గని కోప ప్పను 

ద్ధతగురుహుంకృతి౯ నిలిపి 4 దానీ సహోదరుంగాంచి రారు లు 

_ ద్థకులగువారితొడ సత4కంబును జేయ ంగరాదు వేడుకల్, ౧౮౪ 416 

. లేనుమూ! సౌమ్యా! లత్ష్మణ, వనితామణి సిత దనుజ+ఫ్లామిని కార్యం 

బును గనియు నెట్టా తనవున,సును నిలుపుచు నున్నదిదిగొ4దూడుము దీనిన్, 

చ పుువవరేణ్య' ర్రూరయయి 4 పొల్చి విదాపయునై ప్రమత్తయై 

. కర ముదరంబు నొప్పం గనంశగాం దగకున్న సురారినారి ని 

త్రేరుణమునందు నింకను ని+తాంతవిరదూపగం జేయుమన్న భీ 
కేరబలశౌలి ల క్షుణుండు + కృన్నన రాముని వాకస్టిరీతింగన్ = ౨౧౪ 418 

సీ అతికుపితుండయి + యన్న ప్రక్కిననున్న ఖడ్డంబుం శేకొని + కఠినరామ్ 
సిని బట్టి దానీ నాశసికయు( గర్హంబులు ఛేదించి; ముక్కును 4 జెన్రలుం నోయ 

భయనవమ్హాపంబున 4 బరంగు శూర్పణఖ వికార స్షరంబున + నారవంబు 

గాఏంచు చుక యథా4గతముగ నడవికిం బాటే పోయెను; ఏివా4పయు భయంక 

రాంగియు నగు దను4జాంగన ర క్షంబు గాణుచుండ (గ వృష్టి 4 కాలమందు 

తే, జలథరం బట్టు జబజహూుపెిధథములుగ నణిచె; 

నంత రుధిరంబు మేదినిియందు. పా 

భఛభయదరూపంబు గన్పడ 4 బెహముయుగళ 

మెత్తుకొని యార్చుచు౯ా వని+కేగి యచట. ౨౮ 479 

చ. దనుజసమూహాసంన్భతు ని+తాంతభయంకరమూ ర్తి శ్రాతమొ 

తనరు ఖరాఖ్యుంజేరి విశ4తంబగు నాదము పర్వ నంబరం 
బును విడ నాడీనట్టి పవి 4 భూమిపయిం బడునట్లు వ్రాలెనా 

తేనిసముఖంబు న౯ విళ్ళతిథతం గనినట్టిది కాన నేద్చుచున్. ౨౫ 480 

క, పెనుధీతి విసంజ్ఞం గని, దనూజాంగన ర _కసి క్ష4తనువునం దనయ 
న్నను ఖరుని జనస్థాన వనం బున6 జెలం గెమువానీ. గాంచి 4 ఫొగులుచు నంతేన్. 

క. తరుణీయుతుండ్రై. క్రీరఘు,వరుం డడవికి వచ్చుటయును 4 వదలక తీన్ను౯ 

గరము విరూపంగం ౯ జేయుట, వరుసగ వినిపించె నచటిశవా ర్తల6 బూన్మిన్* 

పదు నెనిమిదవ సర్షము సంపూర్హము. 

హం ల 

ననా. 

1 కూర రనార్య్యై ఫ్పామిశ్రే పరిహాస కథంచన-అనిమూాలము. _హా,రానార్యకజ్బము 

సమా నార్భక ములని దెమె టు శగాసలరయుం , 

& 

ర త్రీపుంకేజ్ట 



706 ఆం ధ్ర శ్రీమద్రామాయణము 

౧౯ -వ సర్లము, 

తరు. కూర్చణఖ ఖరునకు రామునిసృతాంతేమును దెల్పుట. య్రైద్రులా 

ర విరహితనానా శృ వణయు, ధరపతితోయు ర కసి కృqతనుయస్టీయు నె 

పరం గెడుభగినిం గన్లొాన్క ఖరుం డుతే, టక్ కో పతోపల లితుం డ డగుదున్. ౧ 4కిలి 

న, పలిశె లేలెమ్లు ముందు నీ4వా ర్తం జెప్పు 

మూర్చ ముమంగుటయును మాను4ము నుది సంభ్ర 

మమును విడువుము నిను విహాశపమునం దిరుగ 

గా నొనర్చిన చెవ్వ్షీడో + కాంత! చెపుము. ౨ 484 

స్కీ విస్పష్టముగం జెప్పు 4 వినియెద నెవ్వండు దంష్ట్ర /లయందు ను+ద్ధతీవిషంబు 

క్రాలగా నున్నట్టి 4 కాలభుజంగంబు తన్ను చాధింపంగంశిదలంప కెదురు 

వచ్చి నిశ్చలముగ 4 వసుధనుండంగ దాని వేడుకగా నెత్తి 4 వ్రేలితుదను 

గారించుచున్నాండు! 4 కాలపాథోంబు న జెళ్పోండు తెలియక 4 'కుగళంబు 

శే, నకును దగిలించుకొని డాని + నె జమెటుంగ 

కన్న వాం డెన్వం డివ్విధి + నిన్ను జెనకీ 

భయదవిపమును చావిన4వా(డు? చెప్పు Ww 
బలపరా కృనుయూక్షవై 4 పరంగు దీవు. ఈం 4£5 

లే, కామరూపీణివి మటేయుం 4 గామగమన, వంతవ పతిమూన వో4యమ్మయిటి 

నీకు నీలాటిదుర వన 4 నెమ్మి( గలం జేసినా. జవ్వండో వాసి6 4 జెప్పు మిపుడు. 

క, సురగంధరుగ్టల నతిభి,కరభూతసమూహమందు. 4+ గానియతుల సు 

స్థిరమహీమమొప్ప రాజిలు, వరమునిగణ మందు ఏర్య+వంతుం డెవడో, ౫ 

క, నిను నిట్లు వియాపంగం జేసినవాండు? జగంబునందుం 4 జెప్పెదం బాకా 

ఖ్లుస్టనీ దనుజు6 జంపి వేయి నయనములందగు వజ్రితేప్ప + నపకృ్ళతి నాకున్ , 

క, ఒనరించు నాండిశెవ్వండు, కనణుడయడు సుమో తలంపం4గా "నంబుయుతిం 

గనినట్టిపాల వాంసము, తేనశ క్తిం ద్రావునట్లు 4 దారుణరీతిన్, ౭ 459 

క్ కనుమా యిదిగో యసున్రులం, గొనంజూలిన తీ వవిశిఖథకూటమ్వున నా 

నినిజంపువాఃడ శేరముల,కును నా హారము సను, 4 గూ-ర్హుం దరుణీ. ౮ 490 

శే, మచ్చిలీముఖనంకృ త తథ మరు డగుచు 

నురుగుతోో నెజ్జిగా ర కథ మోన దొరుగంగ 

"నవంలడు వాతుకయి పడునొ యీ4యిల తదియ 

రక్తమును స్ట ముగ దమం శీ ద్రాగంగలదు. ౯ త్వం | 

క, అని నాచే నివాతుండగు, మనుజునికాయంబునుండి 4 మాంసమును బ 

శీనికరము పెజికీ ముదమునం దిన. గలదింకం ఏండుగట్టి క్రి (ళ్ళ పైగ వినుమా, 

1 అలబుయులి 6 ననివట్టి పాలక్ =నీళ్లతో ౬ గరూడినపాలను. 



ఆరణ్య కాండము అగ సర్లము, 767 

0X , అనిమొన కిదిగో నాచేత నీడ్పుణడినట్టివానిం 4 దగ దీనునిగా 

వను గంధర్వులు దివిజులు, దనుజపిశాచములు శ్ర_క్రిశకం చనరవు సూ ౧౧ 

క, వనమున నే యవినీతుండు, తనవ్శికృమ మేర్చడంగం + దగనివిధమునకా 

నినునిట్లు చేసెనో 'త్పెల్విని మెల్లంగం బొంది చెప్పు 4 వినియెన వానికా, ౧౨ 
క, అనీ మిక్కిలి కువితుండై ,, తీనసోదరుం డిట్లు ఉలుకం + దా విని యంతం 

గనులజలంబులు గాణ(ంగ, ఘనరవ వముషరంగం. ఒలికెం 4 గృ వాన్టిద్ తగ౯ా, ౧౩ 

సీ దశరథపుత్తు లు4దారులు రామలక్క్ముణులను నాఖ్యలం + గ్రాలువాకు. 

భ్రాతలు, నిండుజశ$వ్వనమునం దగువారు చక్క_(డనంబున + నిక్కువారు 
ప్రశటబలంబున + భాసిల్లు వారును బు౦శరీకవితాల+పూజ్యనయను 

అగుదురు; చీరకృశప్లాజినధారులు ఫలమూలభక్షకుల్ 4 *పరమదాంతు 

తే లగుదు రవ్వారు మునివృ త్రి 4 నాశ్రయించి 

ధర్మముల నాచరించుచు 4 దనరువారు; 

వారు గంధర్వనిభునకుం + బృతియొనర్ప. 

దగి మహీధవలత.ణ4తతులు (గాల. ౧౫౪ 496 
క, అలరుదు రాయిద్దజు త్రీదుతులొా మానన్రలో యెజుంగం 4 బొప్పడ చేని 

ముల దర్శ్కి.ంచికి నచ్చట౧ గలవనిత తెజుంగు వినుము 4 శ్రవ్య దేశా, ౧౬ 

చ. అనుపమయౌావనంబు చెలు4వారంగం జక్క_(దనంబు గాలా 

ఘనతరరత్నభూషణఇని$కాయము చేహ మలంకరింప న 

న్నని నడుమొప్పం బొల్పెసంగు + నాతియు వారలయంతరంబునం 

గనయిడెం దన్నిమి త్తవుయి 4 కాదె సహోదరు లిక్షజెకమై., ౧౭౪ 492 

తే, కులటబభొంగి ననాధయు+వలెను నన్ను 

నిట్టి దుర్గతి బొందించి + శేమి చెప్పు 
దాన నిశనని తా నన్నళశిదమ్ముల నుకి 

సేయుట ఖరుండు తనదగు 4 చి త్తమందు. ౧౮ 499 

స్కీ ఇ్రద్ది కాముకీ యని 4 యొంచునేమోయని దానిం బాప నెంచిదారుణముగ 6 

బలికె దుళ్నీలయా + పడంతి రక్తము రణాగమునందు వాతులగు + మౌపలినుత 

యుగళ ర క్రము సేన్మయు క్షంబు గాంద్రావంగో రెదం; దండ్రి నా+కోర్కి యిదియె 

"మొదటిది దీని నీ4+వు దయను దీర్పంగవలయును నట్టివాశరలరుధిరము 

ఆ. ద్రాగ తీజవలయు 4 దానవనాథ! నీ, వట్లుసేయకున్న 4 ననశోన వ్ర, 

శమును బూని నాదు 4 తనువును విడిచెద, నవనుతికిని నోర్వ 4 నగు నదెట్లు, 

క. అనిభ గిని చెప్పుచుండంగ, విని ఖరుం డతికోప మడర 4 వితతబలమునక 

దనరి యమప్రలిములుగాం; గనయబడుచున్నట్టి వారి. 4 గ్రవాగ్టిదులనుకా. ౨౦౪ 

1 తల విశేపారముల సారాంశమును జేరి యీ పద్యము | వా యంయబడినధని యెణింఇ 
వ్యాఖ్యల థి ఏ శ్రా ఇ 

గనలయు, 2 ఫలమూలాళనా దాంత "-అనిమూలము, 
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క, పదునల్వురం గని యిట్లనియె. దగ౯ొ నరు లిద్ద అటవి4నిం దాయుధీ 
తీదకరులై కృ స్తూ జిన, మృుదువల్క_్లలధారులగుచు 4 మెలగావరు సుండీ. ౨౧౪ 

చ. వనిత నొకరు వెంట(గోని 4 వచ్చి భయంకరదండ కాటవి౯ 
గనుంగోని వాసయోగ్యమని 4 కౌపురముం దమి నున్నవార ల 

వ్మనుజుల దుష్టవృ_త్రయగు 4 మానిని నికా వధియించి తెండు నా 

యనుజయు నిద్ది తదు ధిర + మాదృతిం (ద్రాగును దృ ప్రిమోఆఅంగ౯. ౨౩ 6508 
ని. ఈనాభగిని మాన+ సేష్టము నాకును సన్హుతం బెయగు ౪ న "ర్వ్యముడర. 

జని రాఘవుల. జంపిజనకజం బొలియించి సత్వరంబుగ నీమసాగంతవాంఛ 
నొనంగూర్పుంతని రాతు4సో త్రములకుం జెప్ప నంత నొపదునల్ద్య4రసురవరులు 
ఖరునియాజ్ఞను గని4సరగ కూర్పణఖయు (దమకు మార్షమువరాపం4దరలి రాగం 

తే. బవనసం వ్రే రితములగు 4 వారిదముల 
భంగి నలివేగమున రామశభద్రు€ డున్న 
కడకు. బోయిరి; రాతస4ఉకాంతు లంత 

భయదనారాచధరులయున్ర + బరవసమున, ౨౫% 504 
క, అనుపమ లేజంబునం దగు, ఘనవికృము రామచంద్రు. 4 గని దీపాగ్ని౯ 

గని వనగజములు భీతిం, గనురీతిం గొ "ట్లంజాల4కయె యుండంగకా. ౨౬ 505 

పందొమ్మిదవ సర్లము సంపూర్ల ము, 

౨0 ఇ వ సర్షము, 

-ంధ్రూర్టు పదునల్వురు రాక్షుసవీరుల కాముడు పొలియించుట. యుయుం- 

క, ఘోరాకారంబున దగు, నారాక్షసకాంశ యంత $ నయారి శనుముం 
జేరి రఘూ _త్తములను దగ, నారాక్షసులకును జూప, నవనిజ? గూడన్. ౧ 

చ నిరుపమపర్ల హూ మున 4 నిష్ఫీన జానకి రామునికా సహో 
దరు దమింగూడి వీఠమునం 4 దద్దయు( బొల్బిడు వాని గాంచి; 
సిరి మెజయంగనున్న నృహ్మసీంహుండు రాకుసీ డానితోడ భీ 
కరగతినచ్చు రాక్షసుల 4 గాంచి సహోదరుం దీ ప్ప తే జసుకా. 507 

క. కనుగొని యిట్లను లక్ణ, జనక జపరిసరమునందు 4 కణ ముండుము -నే 
నును శూర్పణఖామార్షం, బును ద్రక్కియె దీనిం గావ 4 బూనినవీరికా, 3, 

జే, ఇపుడె వధియించి వచ్చెద + నిచటి కనిన 
సువిదితాత్తుని రాముని 4 శుభవచనము 
విని తదాజ్ఞను బాటించి 4 జనకేజకడ 
సిలికా; ధ ర్థాత్గుండగు రాము $ డబఘుగకిని, ౫ 

"రా 

ల్(9 
1 కృణముండు మనుటచే వీరిం బభొలియిం చుట గొప్పకార్యము కాదనుట గ్రాహ్యము, 
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చ, కనకవిభూపితంబయిన 4 కమ్రశేరాసన మెక్కు పెట్టి య 

ద్దనుజులం గాంచి యాదశర+థ షీతిపాలుని యాత్మజత్వముం 

గని రఘునామలత్షుణుల. 47 జను లెస్లను మమ్మ బలంగా 

దచనగుచు నుందు మేము వని4తాముణి సీతను గూడి యిమ్షులక, = 510 po 

1కు, చరియింస నసాధ్యంబయి, పరం గెడు నీదండకాఖ్య 4వనమున నిందుకా 

దిరుగకా వచ్చితి మేమి, ధరణిం గల మూల ఫలవి$తానము దినుచు౯, ౭౪ 

సీ, *అంతరింద్రియనిగృ+హంబునం దగి తపంబును సల్పుచు౯ ధక్ష్య4మునముసమాచ 

రించు చుక్ ీకరరీతి గానున్న యా దండకారణ్యం బి 4 తగిననస 

యని యిందు నుస్నార4మనఘ వ్ర తుల మము *నేలహీంసించెద,+ రెనుమునుల 

యానతి వారల 4 నందజు హింసీంచునట్టి పాపాత్ముల 4+ నసురుల మిము 

కే. నని వధించుటకై విశిఖాయుధముల, 
దాల్చి యిచటికి వచ్చితి; 4 దనుజులార! 

యంచె నిలువుండు పరువెత్త 4 నర్హమెట్టు 

లగును ట్రాణాళి వంచిన 4 వుగుడి చనుండు. ౧౦ 512 

క, అనిపలుకళ౯ా విప్రఘ్నులు, దనుజులు పదునల్వు కిట్లు + తేముంసార్చి నచిం 

చిన రామువాక్య్వమనుల విని, యనంతకోపమున కూలహాస్తులు నగుచు౯, 

ఆ. [కన్ను లెజ్జం బాణ 4గా మధురాభాము( 

డయి యపూర్వశె "రన్ట్ + మడర రాము 

శతు లెజ్జంబాఅ 4 నట్లు ఇప్పుట నెంచి 

ఛభయదగూపులగుచుం 4 బలికి రిట్లు.) 514 

ఓసీ, సుమహాత్తునకు ఖరా4సురునకు మాప్ర భువునకు మహో గృవాం$బును జనింహం 

జేసితి వీవు మాళ4చేత సంగరమున వధియింపంబడుదు వే4వరుసనై న 

నాక్క_ండ వేనీవు 4 పెక్కండ్రముగ ద మేమనిమొన మాముంద4అ నునిలు వం 

జాలినంతటి మహా+శ క్తి నీకున్న చే మాతోడ నింక సమరము సేయు 

ఆ, టను నచింపనేల! 4 యనిచేయుటకు రమ్ము, మాభుజప్రుయు క్ష్ $ వహీకతకూాల 

పరిఘపట్టిసముల 4 బలిమికిం బ్రాణాళి, విడువలల వె; భూరి+ఏర్య మెడల. ౧౩౪ 

1 దుశ్చురం దండకావనమ్-అనిమూలము, 2 దాంతొ తాపసొ-అనిమూలము., త క్మర్భ ముస 

= ం'సధ-ఆని్నమాలము. 4 ON) ముత్నాద్య నోనర్తుః ఖరస్య సుమహోతేనః, త్వ మేన హాస్య సే 

ప్రాణా న చ్యాస్తాఖి రత యుధి. =. ..పట్టనై ౩-అనునీసార్ట్లోకమునకు మ హేక్యవతీ ప్థలవారి విశే 

హోర్ట మిట గర్భితేమని దమె బుంగ నలయాా. ఎట్టన 6గా: నధియింపంబడుదు వే సరుసనె న=సరుసమో జు 

ము 'మెంతయుద్ధము చేసినను మాచే, జంపంబడుదువా? బేదనుట. మహాళక్త్ నీకున్న డో-ఆనుచోట 

మాయెదుట నిల్వ నీకు శ _క్రిగలదు అనుట. ప్రాణాళి విడంనంగలవ-అనుచోట మాయా యుద్ధ సాధన 

ముల బలిమికీ నీ ప్రాణములు పోవుచా? పోవనుట, ఇట్లు వా స్తవార్థ్యము తెలియద. 

97 
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క, కరమున బట్టిన భీకర శరాసనము శ కీ యిట్టి 4 సమరమునం జెడకా 

దరమే జయింపనని యిటు, సురశై రులు పలికి చాల 4 శూరతకషమున౯. ౧౮ 
తే. కప మడరంగ రాఖువ+వోణిపాలు 

న దుర్హయు(డని యంచథకానినాటు 

శ్రా కరోలంబులను వైచి 4 రుల్ల మలర 

నడుమ ఖ౦డిం చెం గనకచా4+ణములవాని. ౧ ర్ | 

క, సమసంఖ్యసాయకంబుల, సుమహితములవై చి యట్టి 4 వరాలంబుల ద్రం 
చె మహితేశె "ర్యంబున న,యగ్టిమరారులమో (ద చేజ4నులరంగ.మరలకా, 

చ. ఖరకొరసన్నిభంబులయి 4 గండళిలాతతులం బగుల్చు శ్ 

కొరనితభారలకా వెలసి 4 డాలు చతుర్దశ సాయకంబుల౯ 

గరమున సంగ్రహించి తగం + గర్లముదాయక ధనుస్సులాగి యా 
సురులను జక్క_ంగా గుజుతు 4 చూచి భయంకరకోప మొప్పంగకా. ౧౬ 

క. వారివాయు(డు నజ్రసాయక,ము రహి. బ్రయోగించురీతి 4 మూర్చలపయి ఖీ 
కరగతి నార్చి ప్ర యూగం,చె రయం బొప్పార నంత 4 శితసాయకముల్, ౧౮ 

ఆ. కనకభూషితములు 4 కడుదీ ప్త్రములు రుక్ష్య 
పుంఖములును నగుచుం 4 బొలిచి వారి 

వతుములను జీల్చి 4 వడీ ర క్తసి క్షము 

లగుచు నపలికేగి + యశనులవలె. ౧౮ ర్్రై 1 
క. ఘనరవవుడరంగం జొచ్చె న,వని; నారక్క_సులు భూరిశీవక్షము లగలం 

గను నెత్తుటం దోంగినయం, గనిచయ మొప్పంగ వికృత (గా త్రము లొప్పః౯, 
. ప్రాణముల్ విడిచి వి+శ్వంభరపై వ్రేళ్లు తెగినంతేమాత్రన 4 శళ్ట వృత 
మల భంగిం బడిరి; వా4రలునేల సెపిగేధి. బడుట ౫ నోంగాని + థీ “భ యదకోప 
మడరంగ6 జేయంగ 4 నగునట్టి దేలేక భయపడి భయదని 4 స్వనము లడర 
నతి వేగమున. దన4యన్నయొద్దకుం బోయి యించుకగా ర క్షశమెండి యుండ 

శే, నా ర యయి బంకొతోం గూడి4నట్టి సు 

కీవుహీ జముపోల్సి దా4 భూమి వ్రాలే; 

నంత నాళార్పణఖ ఖరుథనంతికమునం 
బలువిధంబుల€ బలుమాజు 4 వనటం గుంది. ౨5 న్ల్తిలి 

ఆ. మామునాంచి దుగఖమున నార్చియేుడ్బుచు, విడివెం గంటనీరు+విపులచాహూ 
శౌర్యులై న డనుజశస త్రము లీరీతి, నని విరోధిచేత 4 నట్లు తెగుట. ౨ర౪ 524 

క, కనుంగొనినది కావున నం,దును నిలుచుట కనువుప డమి + ధూర్తుండగు ఖరుం 
గన(బోయి యచటివా ర్త ల ననువుగ నెజటీంగించెమిగులు4నా _ర్రింగనలుచుక్, 

ఇరువదియవ సర్షము సంపూర్ణము, 



చ 

క్ 

శా 

లే, 

ఆరణ్య కాండము = ౨౧ సన్షము. 17i 

ఖరు6 డటువచ్చి శూర్పణఖ 4 త్యస్థలిపై బడియుండ6 గాంచి యా 

సురమృతిః గోరి యచ్చటికి 4 శూరులనుం గొనిపో వవచ్చిన 

ట్టి రమణితోడం నోసమున 4 కేవిగం బక్కెను; నీకుం ప్రీతిగా 
గరువముం దేజములా గలుగు 4 గాఢరణోగ్రుల ళూరవర్యులక౯ా, ౧4 526 

పనిచితిం గద నే రకా, శనులను, నేడ్చెదవు మరలం 4 జనుడెంచి జవం 

బున పినంగో చెద. గారణ, వుని ముజీయు౦ బలి3ె; నేను 4 నంపినదనుజుల్. ఆ 

భ కులు నాక్ను+ర కులు హీతులును నయి యెట్టిపగ వారి4నై నం జంప 

డాలి యేవారికి (+ సమరరంగమ్థున నెదిరింపరానట్టి 4 యిక్గకౌర్య 

మేపారంగా నుందు 4 చేనుశెప్పినపని చేసి తీకుదురు వా*కీసరణిని 

మరబ నీవే తెంచి + మానిని యేలొకో యక్క_టా! నాధుండా! శ$యనిమిగుల౫ 

నేడ్చుచు౯ సర్పమట్టు గ 4 నిలపయి బడీ 

పొరలుచున్నావు; కారణం4బును వచింపు 

వుదియా ఏినంగోరెద 4 నేను దాని 

దిక్కుగా నేనుం గ్రాలంగ + నిక్కరణిని. ర్య ర్ 

క. వనితా! పలవించెడ ని, ట్ర సాథవ లెనేల చాలు + నమా "లే 

చ, 

శే, 

క్ల 

కం 

చ, 

ప *నానానా 

మృ్మనయము భయ లేశంబును, గనకుము వీనతయు మాన(4గాం దగు నీకుకా, 

అని పలుభంగులకా ఖరమశ4హోసురుం డదూజుడిలంగంబల్క "మా 

రొ్క్క నం దగనంత థై ర్యమున + దూకి నొప్పెడు నామె బాష్పముల్ 

కనులను గృన్నంగాం దుడిచి 4 గాదిలి యన్నకు గాంచి పర్కె నో 

దనుజనశేణ్య! యిప్పుడె వి4దారికేకర్ణ యుగోరునాసనై. ౬౪ 580 

ర కసికాంగినై చేను 4 రయముమిోటు 

వచ్చితిని నూజడించిలి 4 విచ్చట నను 

ఏర! నీన్రును (గ్రుధ రఘు4విరఠయు గముం 

జంప బదునల్వురను దను4జవరులం దగ. ౭ ్కి | 

వాక్రాొటకుం బంపీతివి వా రాకోసలపతిని నోప + మడరగం గనుచు౯ 

పీకకా సూలంబులం గొని, వే కదిసిన నతడు మర 4భేదిశరములక్, శాల గ్కిలై 

అనివొంన6 జం పెను నంసణి, ననుపనుబలుల య్యుు చార 4 లటుహుదుటయు రా 

ముని తౌర్వకృత్యమును చేర గనుటయు భయమంకురించె + గాఢముగాంగకొ, 

దనుజవ రేణ్య! శీనును నిథతాంతభయంబును బొంది దుకఖముం 

గనితిని జెప్పనేల! యమాకల్పుని గామునె యంతట౯ గనుం 

1దురర్లా ఖరేణ పరిసాంత్విళ' -ఆనిమూలము . 
థ్ 
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గొనుచును నీవెదిక్కనుచు 4 గొబ్బున వచ్చితి దీననైతి నీ 
ననుపమ కౌర్య్టయు క్రుండ వ4హోర్టబలుండన్రు గానం గావుమాం ౧౧ ర్ల్రీ4 

తె, వృధయనెడు నక మంతరథమందు నొప్పు 
భయతరంగానలుల్ నిండం 4 బర్వ వెలయు 
భూరితేరకో కసా గరం4బున ముని౭గితి 
"నిట్టి ననుంగావం బూనవా 4 యెమి వీర!. ౧౨ ర్లిర్ 

క, నావెంటం జనుడెంచిన, యావీరవలాశను లని 4 నా రాఘనవు చేం 
జేవ యడంగంగ శితశర, పావకళిఖల౯ా దహింపం+ీబడి చ్రుందిరిగా. ౧౩ 586 

చ్ దనుజవ౩ణ్వ! నాపయిని + దత్స్చురవె రులవై6 గృపారసం 
బును గలవాండ వేని రఘు4భూపకులాభ రణో పమానమై 

తన రెడుక_క్తిశౌరమును 4 దప్పక నీకును గల్లునేని యి 
వ్యని దనుజూంతకుం డయినఈవానిని రాముని జంపుమా తగ్గక ౧రఇ౪ 587 

కో నాపగవానికా రాముని, పట్టి వధింప వేని 4 వినుత కృత్న హ్రీ 
వ్యాపాదితనై యిపుడే, నీపరిసర మండె విడుతు 4 నేం చ్రాణముల౯ా. ౧౫ 

నీ, నుహితాత్తుండై న రా4నుశళాంకు నంతికంబున సంగరమున నీ+వును బలాళిం 
గలిసియు 'సలువంగ 4 గలుగు దిట్టతనంబు గలవా(డవను నమ్మ$కంబు నాకుం 
గలుగల్వే జాసోదథ4రులు మనుష్యులు గదా యట్టివారి వధింప 4 + కేట్టులున్న 
వాండ నే నిను నీవె 4 బాహాుళ్ "ర్యంబులు గలవానింగా మది $ దలంచువానిం 

కే గాం డలంతుముు, సత్యంబు4గాం దలంప 

శూరుండవ్లు గావు, పట్టిడా 4 శూరతను బ 
యిని దగకా బెట్టుకొంటివి + *దనుజకులముం 
చాడుచేయంగం బుట్టిన వాడ వీవు. ౧౭౪ ్ి9 

క, "రామునితో సమము ను,ద్దామవరా కృమము నీకు, + దనరున యేని౯ 
ఫీతావావమున నివ్వుని, రాముని వధియుంపు దివిజ4 రాజ ప్ర తీము౯. ౧౮౪ 

కే, సత్వహీనుండ ప్వ్ర నీీకౌర్య మలు, మిట్టి నీకిందు నినసింస 4 నెట్లు తగును? 
గాన వే బంధువుల గూడిశకదలు మిచపీ, నుండంగూడదు నీవిట+నుండు చేని. 

చే, రామ శేజిే భిభూతు(డ (వై మహో గ 
శౌర్య నుడంగంగ నళీయింపం + జూలు దీవు 
త్రషరగ; రాముండు దశరథా+త్త్యజుండు శక్తి 
సంయుతుండు సుమి; యాతని 4సవాజుం డిపుడు. ౨౦౪ బిక్ష 

క. సన్ను విరూపంగం చెసిన, సన్ని తీబలశొలియున 4 సౌమి త్రీయు ను 

్నకీం మాం నత్సాయనే మగ్నా౦-అనిొషమాలము, 2 దండకారణ్య నిలయం జహొతం కులపాం 
సన_అనివాకల ము, 



త్తే 

dr 

ఆరణ్య కాండము = 959 సర్లము, 1778 

త్పన్నపరా[కృముం డనుచు౯, విన్నందనం బొప్ప నేడ్చె 4 వితతోదరియుక. 

ఇట్టు లాళూర్పణఖ యప్పుశిడెంత" దుఖ 

మై యభివృద్ధినొండ స్వథహ సము° ను 

దరము మోందుఫొనుచును రోశదనమునేసి 

[ఖరునిచెంత నె మూర్చిళ్లి. 4 గళవళించి.! ౨౨ £44 

్రిరువదియొకటన సర్లము సంపూర్హ ము, 

౦౦ -నవన సరము. 
శ. 

రుడు ఖరుండు యయుస్టమునకుం బయన మగుట, చుం 

. ఖరుం డిట్లు రాతసౌఘాం,తరమున శూర్పణఖ చేతం + దా ధర్తితుండైై 

నరుపమళూరుండు గావున, ేేఖరతరవచనంబుం. బల్కె6 4 గడం గ్రార్టమునక్, 

. నీకు గల్లినయవవుతి 4 నాకు నిపుడు 

తీ వకోపంబు గలినది విను నది 
౧ © 

పర్పమునం బొంగినట్టి “ల$వణజలనిథి 

కరణి భరియింప నలవిగాశకయె యెసంగె. ౨ 516 

తణజీవితుండయి4 శే "రగ్టిము గలవానింగాం దన్ను. దానే నీ4క్క్రముగందలంచు 

చున్న రాముని మును ష్యూనీ పర్యమున చను గణియింప నాతండి4క్కా_లమందుం 

దా నొనర్చిన దుష్కృు+తేములకు పలముగ నాచేత నివాతుడై + నై జపంచ 

కాసువులను వీడశగా సిద్దముగ నున్నవాండు నీవింకమింద + బాషృములను 

. దుడుచుకొమ్ము సహోదరి 4 తొందరను వ 

దలుము నే రాఘవుని వాని+తమ్ముని యను 

పురికి బంపెద రావ్సీ ! + దురమున నతే 

నిని * గుశారంబునం ద్ర్రుంచె4దను నిజంబు. ర గ్ 1% 

కృనుముగ నాతనీవా ప్రా,ణములును మందగిలుచుండ 4 నారీవుణిరో 

నునుతం చ్రాగంగల వుంష్తముగా? దగువాని ర క్ష4సారముం చ్వరలోక౯, ౫ 

అనవిని తన్తుఖచ్యుతీమ+హావచన౦బుల నిక్కవముంచు నె 

మృనమున నమ్మి యుబ్బి కడుశమౌార్భస్ట్రమున౯ దనుజేంద్రు నన్ననా 

తని చురలం డగంబొగ జం + దనిష్టీ తను౯ మునుదిట్టి యవ్వల౯ 

ముశవులరారణాం బొగడ + మందమికిత్వమువేత నొప్పుటకా. ౬౪ ర్19 

శ్ ణ్ న క 
ల్ / Peal న్ 

క సపనావతియగు చాపం నాన్య్టైుడు కూచి ఖరుడు శీ దతరవయు క్ 

మానిని విన నిటన్యక౯, చానవులక్ విపులసమం+దర్చుల హీతులకా. ౭ 500 
ర 

నా. న్ శ హా న్ డో 5 స్ట గ వం క్ ఇ ప్ర 

1 ఖర క్షురతేకం వచ.అనినమాఖుము. 2 లనకో”౦ కల శ్రిలేమ్-అసిమా లము. న పరక్వ థహక 

స్యా ద్య _అనిమౌొ లము . 
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సీ, పదునాల్లు వేవుర + భయద వేగుల నామదిని నెణింగియె ప్రవ+ క్రించువారి 

నీలమేమూంగులం 4 జాలం (గూరులం గ్రా గ్ఫూరక రు ల నుజియ లోకముల కెల్ల 

పాంసం గూర్చు చుం దమి4 నెసగంగ్రుమ్మమవారి  బీలనంతులనుద ల్ 4పౌపషంపుం 

గలవారి శార్దూల గణ సమెదర్చుణ+ బెనుమోాముగల వారి శీ వినయవిరహీం 

కే, తులను గరషితులను గొని 4 వలయు సర్వ 

కలహయత్నంబులను దగ్గరగా నొనర్చుః 

బంపుమా, సౌనురి! నా రథథ4నరముం జూప 

ములను ఖడ్డంబులను వాణ4ములను వేగ. ౧౦౪ గిల్ [ 

క, పలువిధశ కులం దీక్లుం, బుల నాయ  త్తంబువేసి 4 పాలుపుగం దెవ్లూ 

కలవామిదె వచ్చె మునకు, గలపారువ ములరంబోవం 4 గోద ననీకి౯*౧౧ 

*ఆ, విను పుల స్ప వ్రవంశ4మునం బుట్ట మహి తాను 

రై నవారిముందు 4 నేను యుద్ధ 

కోవిదత్వ మలరం 4 గోశెదం బోవంగ 

వారిం జంపనె నుదిం 4 గోరి కోడి. ౧౨ ర్ర్లె 

ఆ, దుర్వినీతులయిన 4 ధూ రుల జంపుకు, నాదుకోర్కి; యనిన 4 నాదనుజున్ 

పలుకు వినినయంతం + బలురంగులం దగు, ను త్తమాశ్వవితతి 4 యు క్షరథము, 

క వై సెసియ తెప్పించెను, నాసేనాపతియు నంతే 4 స్యందన మదియుక్ 

భాసురమై రవివలెం దగంగా సేనాపతియు వచ్చెం4గా రథ మనియె౯ా.౧క౩ 555 

. అది మేరుగిరిశిఖ4రా కారమై తీ _ప్పకాంచనభూవణశిక కలిత మగుచు 

వె దూర్భకాబరం+జె దగ గాంచనచ కృమై విపులమై 4 జూతరూప 

నుయ పుప్పభూరుహ 4మత్స్య స సర్వత చం ద్ర ద సానుపకి కతులు + పరంగం దార 

కలు నాబ్లువంకలం 4 గలిగి కుభంబయి  భ్వజఖడ్లయు | క్షమై 4 భవ్యకింకి 

"తే శ్రీకసంపన్న మై వాజి+నిచయయు క్త 
మగుమయుం దనరా రె, సామక్షుం 4 డగుచు ఖరుండు 

eo 

* అగో నిర్యాతు మీచ్చామి పౌలస్త్యానాం మహాళ్ర నామ్, నభార్థం దుర్వినీతస్య రామస్య 

రణకోవిదః - అనిమూలము. దీనికి ముహాళ్వ రతీర్జులు “వస్తుతేస్తు దుర్వినీతస్య దుస్తేషు వినీతస్య 

రామస్య అ], పౌలస్వ్యానా౦ రాక్షసానాం వధార్లం నిర్వాతు మిచ్య్చామాతి సంబంధ ౪” అని 

(వొసిరి. అనంగా దుస్ట్ర జనుల క0తకుం డోగు రామునియెదుట రాక్షసుల సధనిమి తమి బయలు బేర6 

నోయచున్నాన ని యర్థము. ఈనిన 'సోర్ధము ఈపద్యమున నిమిడింజుంబడిన దని తెలియన. “యు, ఇందు 

మహాత్తులన6 గా ము EF ౬ బోన (జాలిస పుల సున్రసంళ జనిత్రుః 'యిన మొజూతివారికి ముం జే నేను దుష్ట 

సంహారకం కగు రాము నెనుట యయంద్ధ ము చేయంబోవుదున్నా నని ఖరుని మనోఖావవనుట నిట ముఖ్య 

ముగా గృహంపందగినది. ఖరాదిరాత్షసు లెంతీమూర్టులవ లె నితీరులకు6 దో౭చినను వారు ము క్రీకా 

ముల భిగనంతునితో యుద్ధముచేసీన 6 గాని మృత్యువు లభించి ము కీదొరకదని తెలిసీనవారని స్పస్ట్ర 

మగుచున్నదది. 
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ee) 

దానినెక్కెనుు ఖరు( డర4దంబు నెక్క_ 

గాంచి వానిని ధూషహణు + నంచితబలు. ౧౬౪ న్రీ6 

క భీమపరా కృములగు సుుత్రామారులు కొలిచియుంక 4+ దాన వసతియు 

ద్దామధనుర్ణ రులను గవ,చామండకితతనుల నాయుశధాయతేకరుల౯ా. ౧౭ 55% 

. వెనుధషీజంబులుగల్లీ 4 వెలయు నా రాతు.సవిరులం గనిపల్కె 6 + చా రథంబు 
నందునుండ్రియె, యిక + నరుదెండనికి నంచు నాజ్జ యిచ్చిన భీతి4దా యు ధధ్ష 

జములను సత్క_వశచంబులం దాల్సీన యాగ న్టిమం తే యు + నతిభయంక 

రారవంబులు తగ 4 నప్పుడే యాజనస్థానంబునుండి చం+చడ్షతులను 

ఆ. బయనమయొ్య; నంత + బలశాలురగు పదు, నాట్లు వేవు రపుడు + నై జతివ 

నుడర వెలయు ముద్గ4రాళిం బట్టిస నరాల, విత పరశథముల 4 బిత్ర గతుల, 

2 

ఆ. చ క్రఖడ్ణములను 4 జంచదాకృతుబగు, త్రోమరముల మిగుల + ధూ రతం దగు 

పరిఘములను శ_క్షి(పటలములను బలుుచాపములను గదల ౪ సరగ బూని. 

ట్ట. నిరుషమత రాసు లొప్పంగ, నర పపిముస లముల ౬ దాల్చి 4 వెచదవమవులరకా 

ఖరుచి త్రేమునకు సరిగాం జరియించుచు బయలు వెడలి + చని రనిసేయక౯.౨౨ 

కే. ీమవి కృములగు చైత్టవీరు లనికి 

బరవసంబున6 బోవుట 4+ ఖరుండు గాంచి 

సె న్యసమ్మర్ష మునం దన4స్యందనమును 

2 వార్రివెనుకనె పోనిచ్చెం + ద్వరను మాని. ౨౨ 561 

అంత సారథి ఖరు 4+ నభిమతరీతిని ద పకాంచనభూవ్.4తములు చిత్ర 

వర్షములు నగు నశషముఎశీధు వుతోశా; నరికాలుండగు ఖరా4ీసురునిరథము. 

దగరంగ సారథితోలం 4 దద్దవంబున దిక్కులునువిదిక్కులునిం డెోథఘున బలుండగు 

ఖరుండంతం బరువంబు$గా నార్భ్చుచుక వృద్ధియగుకో 'పమునం డన4పగతేర వధి 

"లే.యింప యమురీతి నడరుచు 4+ నెసంగు వాయు 

నశ్రు వురికొల్ప నొకభంగి 4 నత్మవృష్టి 

గురియ నుద్య్యు_క్రమగు జల4ధ రము తన్ను 

నావరించిన ఫఘునముంబో 4 నడచుభంగి. ౨౫౪ వంపి 

క, పనునాద వుడర సారథి. గని యరదముం దోలుమింక( 4 గడువడి నని యా 

జ్ఞనిడె౯, శూర్చణఖావా,క్యనికరములు లొందరింప 4 నతిగరగ్గమున౯ + ౨౬ 

ear 

బ్రరువది రెండవ సర్ల్షము సంప్తూర్హ ము. 

1 నికుపమతరాసులు=నిరుపన్లుతేర, అనులు అని విభజింపసలయు, 2 ఖరస్య్యాపి రథ౭కించి జ 

గామ తధనంతరమ్లు-అనియూలము. 
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౨౩౨వ సర్షము, 

రురు ఖరునకు దుళ్ళకోనము అగుట. రథం 

ఆ, అసుర సేన లిట్టు థీ లాజనస్థానంబు, నుండి వెడలు నంత 4 నాక్కరీతి 

గగ ౮ భారుణ మగు 4 కడింది మేఘమువాని, సె సమంగళ మగుథభంగి మెణయ,. 

కం కురకా రకోదకమును, ఖరురథమున6 గట్టియున్న 4 గంధర్వములు౯ 

దగ్గరా? జనునవి యయున్టిను, సురుచిరపుప్పాంచితమయి 4 శో భిలు త్రావక, 

క, దైవగలిం బడియెను నా, భూవిభుమార్లంబు సమము 4 పుప్పాంచితమె 

యేవిధముగ నె నెనకా శ్రము నొవాజుల కియస్టి(జాల 4 నట్టిదియెనకా ౨ ౯66 

క, ఖురక రు చుట్టును ప బన, బరి వేష వులాతచ క్రృశభంగిం జుదలయం 

దరయం(గ "ర క్షద్యుతియె, సరగున నీలముగాలో థీ సాందృద్యుతితో౯. 561 

క. ఇపనుకాయము భయచదచంబుగ6, ననలడేంగా గృధ్ర, మొం౦ండు 4 కాంచనదండం 

బున నుచ్చి)తమగు శేశన,మును ద్వరంగా నావరించి 4 మునుకొని నిలిచా. 

, పంలం'బె లిను మృగ+పటీ సంతతి జనస్థానాంతికముం దేవ; తగ సియట్లు 

వలురీతుల వికార4ములు పరుషంబుల్నో నగు నారవంబుల 4 నార్భటించె; 

నర్కుండు వెలయుచు+న్నట్టి దిక్కును జేరి ఘోర"శివావళి + కువుతులై న 

యసురపీరుల కెల్ల 4 ననభిమతంబుగా నజుచె బ బ్రృద్దలువాజి+నట్టి గిరుల 

లే. కరణి భయదంబులై పొల్సి 4 కడురవంబు 

సేయుచుల రక్త మట్టిదా 4 తోయమునటు 

గురియు చుక మేఘబృందంబు 4 నిరవకాశ 

ముగను గాప్ంచె నాకాశ4మును తమణమున. ౭ గ్69 

శ్రే ఛయదమై రోమహర్ష ణ4మయి తేగు తిమి 

రము ఊణంబున నిండే నరం భృమగ చు; 

వెలయ దిసుమంతయును విద్మిశలును దిశలు 

సంధి రాక యె యెట్జని 4+ సంజ యలరె. ర 570 

క, దనుచేంద్రు, దిక్కు మొగ మై, పెనుభీకిని గలుగ జేయు 4 వివిధమృుగమ్మల్ 

ఫఘనపథీకంకగోవూ, యునికరములు గృధ్రములును 4 నొక్క. తెజింగున౯, 
క, భీతిని గలుగ౯జేయుచు, నాతతరీతిం దగంగ 4 నణచెకా మణీ యే 

వేతతిం దోచిన నకశుభం, బాతటీ నే గలుగు భీతి 4+ యనురునొ యనిలో౯ా. 

తే. అట్టినక్క_లు ఖరుసేన 4 కప్పు చెదురు 
గాయ సాస్టంబుల౯ నిప్వు4క ణము లురుల 

నజ; రవిచెంతం కిబరిఘోపశీమాంగము దగు 

నరుని మొంజెము చూపు 4 నల్లనగుచు. ౧౧ 

cir 

57/8 

1 శ్యామం రుధిర పర్యంత మ్ -అనిమూల ము, 2 శివంబులు=నక్కు_లు, 3 కబంధం పరిఘాభాసో 

దృశ్య తే-అనిమా లము, 



అరణ్య కాండము = ౨౨ సర్షము. 777 

క. దినకరు నపర్వకాలం,బున రావావు సంగసించె 4+ భూరిక్రోధం 
బున; వాయువు ప్రతికూలగ,మనమునంజరియిం చెంగాంతిటమా సె౯రవీయు౯. 

క, కనయుడెం డారలు ఖదోో, తనిభ పభ లొస్పం బగటం 4 దామరకొలంకుల్ 

ఘనమత్స ీజలపతత్రులు, "వనముల నడంగంగ నెండం 4 బంకజచయముల్. 

తే, కాంతిహీనములై యుండె 4 క్లారుహములు 
పుష్పఫ లరహితంబు-ై శ పొడలకుండే; 

గాలి లేకయె జలదంబు4కర ణి భూస 

రవుగు చరేణున్ర శే నాశసమయముందు. ౧౪౮౪ ర్16 

క, పరుషముగ శారికోత్క_ర,ము రాక్సులవె ని దిరిగి 4 మునుకొని కూ సెకా 

గరువమున వీచి కూచి య,నురావమేర్చడ(గ నటం గనుంగొన నసదై, 

క, చూపబకు భీతినొసంగుచు, వే పిడుగులు వివమశకాంతిశవెలయంయంగం బడియె౯ా; 

ఆపట్టున వనగిగియుతే, భూపద్యాతీ యు వడంకె + భారితేరా కిలా. ౧౫4 518 

వ్ ఫీమంతుండయి రథ+స్థితుండయి ఖురుండంత గర్మించుచుండ( దీద్దర్వ ముడంప 

సవ్య భుజంబు చంళచద్గతి నద రెను వానికంఠధ్వని 4 వరుసం దగ్గి 

తడంబడసాగె; నా4తండు నలుప్రక్కలం గనునప్పు డాతని 4 కనులనుండి 

జలము గౌజటింగసా గెం4 దలయందు నొక వ్యాధియంకురిం చెనుగాని4యనినొ నర్ప 

ఆ, వలయు నసనెడు మోహ4భావంబు మాత్రము 

విడువకుండె; నతందడు 4+ వివవుము లగు 

ననళ కునము లట్టు ఓ లXపడుటం దలంచి 

ఛభయదములనియంచి 4+ పారువమున, ౧౬౪ స్79 

క. పకపకనన్రషచు రాజస, నికరముం గని పల్కె భీతి + నిం బుట్టలో జే 

యుకడింది మహోత్పాత, ప్రకరము గనంబడెడీ నై న$వానికా చేనులొం ౧౯ 

తే. పొరదుషంబున బలహీను 4+ బలయుతుండు 

సరకుంగొననట్లు లేశంబు 4 సరకుసేయ: 

నాగ్మహించిళి నామహోశగ్రాంబక ముల 

నంబరమునుండి తారల 4 నవని౯ గూల్తు, ౨౦ ర్51 

క, మరణము మృత్వువునకు నే, సరగునం గల్పింతు రామళ4చంద్రు బలమున౯ా 

గరునము గాంచిన వానిక్, నిరపవతీ క్లైంబకములు 4 నిగిడించి (క్రుభ౯, ౨౧ 

తే, అతని తమ్ముని లత్ష్మణు 4 ననివధించి | 

కాని నురలంగ నెంచి; రా4ఘవ్రుల రక్ష 

మాదరంబునC ద్రావి నాశయనుయగుభ గిన 

యభివుతముం దీర్చుకొనుంగాక + యటవి నిందు, ౨౨ ర్ి 

1] వనములకొ=నీటి యందు. 2 వీచికూనితి వాళ్య ౦కే 8-అనిమాలము. వీచికూచి యను నుచ్చా 

గణము గలశో బ్దములు , 

mn 
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క, నాసోదరికాొణ కికద, యానీతారాములకును 4 నాయతబలుయకొ 

er 

నాసౌమిత్రికి సాపద, యీసరణికా సంభవించె 4 నీసమయమున౯, ౨౨౪ శ్రీశ 

నాకిదివజి కెన్నండే, నేకడలం బరాజయం బ4దేరీకిని లే 

దీకథ మికుం డెలిసిన, దేకన "స తేతరంబు 4 నేం జెప్పను జూ, ౨౩4 505 
. నేను గోవింతున$యేని మదించిన మొరానతము నెక్కి+నట్టి బలుని 
వజృహాస్తుని "దేవ4పతి నేని చంపుదు న నని నింక. గుత్సిత4 మనుజుల కథ 

వచియింపంగా నేల? 4 బలయుతులార! నొ దనుజులు ఖరుసీ యుళథదారవాక్కుు 

లను విని మృత్యువు 4 ఘనపాశములం జిక్కి_ నట్టివారలు గాన 4 నతులహా 

, మునను బొడ; యుద్ధం బుం 4 గనుంగొనంగ6 

దలంచి మహి తాత్తులగు సీర4కులును మునులు 

క్రూ రణణులు సిస్టగ ౦ధ ర్వథస శములును 

వచ్చి రచటికి మదిలోని(వాంఛ అసల. ౨౬౪ 586 

. పుణ్యకర్ము లగుచు6 4 బొలుచు నవ్వార లొం 

డొపలతో బలుకుకొ+నిరి దగంగ 

నోధరావురులకు6 4 నోర్కి జగంబుల 

కెల్ల మేలుసేయు 4 హితవముతులకు. ౨౭ ర్ం 
ర నుంగళమగుంగాక; సదా, భంగురచ క్రంబుం దాల్సి 4 వనజాతు(డు తా 

ర్ం 

rao 

సంగరమున భీమాసుర, పుంగన్రల జముంచినట్లు 4 4 భుజబలవాలరకొ, ౨౮౪ 
శ్రీరాముడు పౌలన్తు రిల, నీరాతసవక్యుల౯ా డ4యించుతే మునుచుకా 
బోరున జెప్పుకొనుచు సుర, పికులు మహానులును గాంచు 4+ వేడుక లలరకా, 

వో్టిముయానములను 4 దా ముండి ఏగతాయు 
షులగు దనుజభటవ4రులను గనిరి; 

భయదయూోధపేర 4 పటలావృతుండయి 
ఖరుండు వెడలె ననికిం 6 గడుజవమున. 304 590 

. అరదమునెక్కి తానటు ఖ4రాసురవక్యుండు పోవంగాంచి యా 
సురవము లెల్లం దారు రణ4థళాూరత మిటింగం బోయి; రంత నా 
ఖుకుని రథంబువెంట. దము గాఢ పరాక్రమ ములనీల గాం 

mM ఈ 

బరుషుండు, కాలకార్షుటుండు, + భాస్కరకల్పుండు క్యేనగామియున్. 3౧,591 
, యజ్ఞ్ఞళ త్రుం ౦కు, విిహంగము(డును, బృభథు గీ గీ వుండు దుర్ణయుం 4 డావిధమున. 
గరపిరనయనుండు 4 క కడుతెర్యవంతుయా నట్టి నుహామాలి 4 యహిముఖుండు 
న మ్మేఘమాలియు + నట్టులె రుధి రాశ్ నుం డను నీళూరులు శ 4 నూత్నబలము 

లలరేలాః బన్ని ద్ద థీ తుమి వెళ్ళిరి; కురు ననుసరించుచు  నమ్మ(హో హాకపాలి 

1 స సత్యే కరంబు=అసత్య ము. 



ఆరణి కాండము = అర సగము, క్ గ్ 
గ 

శే, త్రిశికుం డకిధీరుం డౌ ప్రమ్యాధియును స్టూల 

బా 

నయనుఃడను నల్వషరు౯ సై న్య4నాయకు లాడి 

దవూపుణురి బరివెఫ్టీంచి 4 తోడన చని; 

రంత సాధ్పసకరవేగు4ల తీనక్షి. 3౪౮ ల్ 

. నిగుపమబలముల6 బొ్బెడు, సురవై మలు సమగమెల 6 4 జూడక కాండ కా 
య 

1ధరణీసుతీముఖు లావిధు, తీరణులవాలెం బెండి రచటిం 4 నత్రోదకులకా. 9౫ 

బ్రరువదిమరా(డవ సర్షము సంపూర్తము, 

థి 

ఖరతరళె ర్యుండగు నా, ఖరుండా శ్ర రా మునసతిం శ గనం బయనంజ 

యరుగుచు నుండక రఘువు బరసీరి దుళ్ళకునముల కుశహోవనసీవుక్లా. ౧ 

. అంత రాముండు ఖభ4థయంక రములు, రోమహర్ష అణఅములు *వమను+4జాళి కహిత 

ములగు వహో త్పొాత4ములుగనంబడుటను దము నిగ నియా .య4త భుజ' వినుము 
Sa) 

సకోలదై లేయుల + సంవావెంపంగ నీమహోత్సాకపుంజంబు  లొగి సమస్త 

భూతసంపోరకంథబుగ  గనుపట్టిన 'విడె చూడుమా యిట + నివియె మేఘ 

తే, ములు కటువులయి గార్జ భం+బులద్యుత తగ 

వ, 

క్ర 

ల, 

క, 

ర క్షణారలు గురియుచు + రవము మిగుల 

గలుగునట్లుగ నార్బ్చుచు 4 గగనమందుం 

దిరుగుచున్న వి గనునంబు 4 స్థిరతే మాన, ర న్గ్ 

అనుజా! నాశరములు ధూ, మునిచయ సం వృతములౌచు + మానక యుద్ధం 

బును నోరుచున్న వివిగో, ధనువులు కనకం పుంయికులం 4 దగ రాజిలుచేకా, జి 

కలహము గోరుచు నెంతయుం, జలియించుచు నున్నవిపుడ్వు + శట్పంచెడు ప 

ములవన్యంబులంగన గా ంగలిగెడు! మును భయమటంచుం4గ డుమదిందొ“ంచెక 

ప్రాణసంశయంబు + వాటిల్లు ననియును 

దో౭చ నిపుడు మనకు 4 దుముల మొండు 

జరగనున్నదిందు + సంశయమే లేదు 

మామకో క్రి వినుమ + మజొకదాని. ౬౪ గిది 

మురలక౯ా నురల౯ొ దవ్నీణ, కరమడరుట నిద్ది తెలియ + గానయ్యిం జుమో 

_ త్వరంగా ధరారా! మునకుకా, జరగెడు యున్గమునయందు( జయము సలిగెడుక౯. 

2 లె 1 మాల్మాగృహాణో మీన చంద నూర - re (జానా మపాతాకా _ అని 

మూలము. రి అగ, గ తో నోఫోయం పౌప్త కువొ -అనిమూాలము. 4 సంకయోా జీవిత స్య చ-ఆనిమాలము ,' 
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క్ష, 

క్ర, 

చ, 

క్, 

న్, 

వ్, 

క 

క్ర 

క 

వీ 

ఆ, 

ఆంధ్ర శ్రీవుద్రా దామాయణము 

పరిపంభుల కపజయము౯, జరగును “ద్వన్ము ఖముకాంతీ 4 సంపన్నం బె 

యరుదుగ6 బ్రసన్ననుగుచుక బరికింపంన | నయ్వుంగాన 4 భద్రము గలుగుకా, 

సనురము వచ్చినతటే నెన,రీముఖమ్మునం గాంతి కీానశరీతిం గను న 

ట్రి మునుజునకుం బ్రాణకుయ, మవారుం జువిరా తప్పదిద్ది 4 యమలగుణాఖ్యా !, 

డనుజుల సింహనాదము లు4డా త్రము లై తగు భూరిభేరి కొ 

భనులును సీతిదంబులయి థీ ఊారుణరీతి ః వినంగ నయ న 

ద్దనుజులు కూ రకర్ములు గ4దా: మణీ యూపదవచ్చునంచు శ్ఫీ 

త్రీని గనువాండు మేలును వాదిం దగ గోరెడువా(డు పాండితిం 

గసందగువాండు నే నరుడు + కౌరములం దలవోని నెన్హుదిక. ౧౦4౪ 602 

ఆపదవచ్చుటకుక మున్సువే పరంగం బ్రతి, కృియకా వి4హితరీతిని గా 

నాపట్టున. చేయగ నొ గాపురుషుర నె సేయం 4 గడంగండు సుమా. ౧౧ 

కానక శరకాపములుం బూని తేగకా నీ వెగ + భూసుతం గొనుచు౯ 

నానాతరుగ ణదుర్లను, మై నీరం భ్రమగు ధరగుశ+హంజేరి యటకొ, ౧౨ 601 

వనీతను గాచియుండు మింక( థీ పెల్కు_న కడ్తముచెప్పంబోకు మూ 

యనుజ! మదీయపాదముల 4 యానసుమో త్వరతోడ నీతతోం 
జను బల కాలి వీవు రణశర్వము గల్లినవాండవాట ని 

ద్దనుజుల( జంపంజాలుదువు 4 తప్పక; నందియ మిందు లేదుగా, ౧౩34 605 

ఈదనుజాతుల నెల్లర, 'నేదర్చమున౯ వధింప 4 నిశ్చయము నుదిక 

గాదిలియనుజా! నిశి, గౌడన కింకంబొళ్ళు యనినం 4 గడు భ_క్రిమెయి౯, 

శరణాపంబులు తాలిచి, ధరణిసుతం దోడుకొనుచు 4 దగర దుర్చమమై 

పరంగెడు గుహాం జేరెను నృక్క_రణికా లత్ముణుండు వెళ్ల 4గా రాధఘవు(దుక౯ .౧౫ 

ఆ! మంచియుపమ తోంచిన, దీమాడ్కి.౯ లత్మణుండు + హీతకృత్యమునే 
నామాటరీలతిం జేసనుగా మానక యనుచు. దొడి”6 4 గవచము తాను౯.౧౬ 

అగ్నిసమానమై 4+ యలరు నాకవచంబు ధరియించి రాముండు (భ్బాంతమందు 

నపగతభూనుమైనట్టి యగ్నింబోలి వెలసె; ఏర్యంబున 4 నలరు రాము 

.డాత తృమహావాప + 'మతులశరంబులం గ కొని జ్యూనాద4కలన నెల్ల 

దిశలో నింపుచు నందె 4 దితిజుల రాక కై వేచియుండల నంత 4 విబుధ సిద 

చారణగ ౦ధరగ4సమితి యుద్ధము జూచు కాంతలతో వచ్చి 4 కలిని సియేండి 

రంబరంబుస; లోక త్ర4యంబునందు6 

గలమహోత్తులు పానన$క ర్మ నిరతు 

లయిన 2 బృవ్మార్షి గ వర్యులు + నై నమునులు 

వచ్చి యచ్చట “క్ట స్కుస్వాంతులగుచు. ౨౦ 609 

Pog ల 
1 సప్పభం చ ర్త్రస సనం చ తేనిపక్త్హం పూ లక్ష్య తే- అనిమూలము, 9 బుషయళ్ళ నుహో 



ఆరణ్య కాండను = ౨ర సర్గము. గవ. 

తే, విప్ర లకు గోవులకు జగ శద్వాపుల శుభము, నోకు స సజ్జన వర్యుబ4కుక కుభంబు 

గలుగు గాక: సుదర్శన కరుడు విషు, వనిని దానవపీరుల 4 భునబలమువ.౨౧ 

క. తాను జయించినరీతిని, దానవు బుల స్త ర వంశ శతకాజుల( జం 

బూని జయించుకమని తములోన౯ా దృఢరీతిగాం బ4లుకుచుకా నురలకా. ౨౨ 

తే, భీమకరక్ష్కుల బదునాల్లు4 వేవుర, దను 
జులను వీరిని ధ ర్మైక+విలసితమతి 

మైన రాఘనవుం డొక్క_ండేశయని నబెట్లు 

"వేటసల్పునొ, యుద్ధ మె+వ్విధి జరగునొ. ౨౩ 612 

5, కనుంగొంద మనుచు నొండొరు,లను జూచుచు. జెప్పుకొనుచు 4 లలి వారెల్లకా 

ఘనమార్లమున రణంబును, గనువేడ్క_ విమానములను 4 (గ్రాలుచు నుండ కా, 

సీ, ఆవిష్ట కేజు(డై + యనిమొననున్న రాఘవుంగని భూతాలళి + కదుభయమునం. 
గలవిలపాటొ౦దెం శీ గడంగ యెవ్వరినవైన న నపక్సృళిం గల్పంప 4 సట నజ 

మునం దగు రాముని$యనుపమా కారం బు బ్రశయం బునం గ్రోధ4+పరిణకిలను 
నట్టి రుద్రునిరూప 4 మట్లు వీషణముగ నలకు రుదు ద్రునిచివ్నా(ముః అను రాము 

శే, నందు గంధర్వముఖ్యు “ల4య్యదనున+ గని 
(రంత దివిజాదో లీరీతి 4 నంబరమునం 

బలుకుచుండం గ] నంతలో 4+ భయదసింహూ 

నినదములు తగ ధ్వజవర్షనిచయ మలర, ౨౬౪ 614 

క్ట సురవై రులు దివాస్టియుధ, పరిక రముల. దాప్పీ యెల్ల 4 భాగంబులం ల్ 

మె రయంబున వచ్చిరి; వా, రరుదుగ, బంచాస్ట్రనిస్వక$ నావళి నిగుడకా, ౨౭ 

స్, నేను జయించెద 4+ నేను జయించెడ ననుచు దు నొండొరులతో 4 ఘనరవంబు 

గలుగ గ ర్జించుచు.+ గాండాసనంబుల మ యించు చుక గ ర్చశమున నెసంగుచు 

ఘునముగ “సంజన ధష్టీనులు గావించుచు దుండుభులను గొట్ట + తోంచకుండ 

ధ్వనుల నింపుచుం గను 1 దత్తుములధ్వని యావనం బంతట 4 నావరింప 

'కే, వనచరములగు క్రూరస+త్వములు దాన 

"చెదరి తిరగియె చూడక 4 వెస బఆచుచు 

స్వస్థ సలంబుల కీగె నిశ్ళబ్దముగను; 

సైన్యమది వేగమునం దీళ్షు4శరము లూని, 3౧ 616 

కో ఇతరాప్ర వేశమై యు, ద్దతసాగరమట్లు రాము + దరిం జేర నతం 

డు తగ రణపండితుడై , తీ తిచెలియు౯ గాన నాల్లు4 శల శకశులం గనుచు౯, 

క అనికై సన్నద్ధం బే, తనుడాయకళ్ వచ్చియున్న + దానవపతి చే 

నను జూచి భయదనిసన,మున( దగు వాపంబు. బట్టి 4 మునుకొొని కినుకక. 

“a 

డూ. 

] వి ప్ర ఘుష్ట్రస్టనా నాంచ.అనిమాలము. ఘాోేపో గుంజనాఖ్య వాద్య విశేష &-అని వ్యాఖ్య + 
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తే. తరగ దదూణేరములనుండి 6 వాడివాణ 

ములను ౫ కొని రతుస్పథమూహాములను 

జంపా దీవ్రకోప ౦బు 4 సం శృయించె; 

నట్లు రాముడు కోపంబు + నాశృయించి. 394 619 

క్ర ప్రళయాగ్ని పగిదిం జూడ (గ, నలపీయె గాకుండ వెలయ 4 నాతని చేజో 

విలసితునిం గాంచి వనమున, గల చై వతవితేతి పజ చెం 4 గడు రయ నుమర౯,, 

ర్, దనుజవధార్థము కోపం, బును బూనిన ఠాము'దేహ్మము మునుఫు డఠథుం 

డొననుచు 'జన్నముం జెటుపం,గను గ్రుద్దుండౌా వినా కీశకాయమురీకతికా. 3౫ 

ఆ. అతిభయంకరముగ + నప్పుడు కన్పక్టై, నటు రణాగృనుందు + నతుల తేజ 
మలర నిలిచియున్న + నారాము. గన్ సర్ప, భూతములును బాణ  వీలి నిగుడ, 

చ, ధనున్రల గతనంబులను 4 దాట్ల మహాభ్రరణంబు లొప్పుంగా 

ననలునిం బోలి వెళడు మ4హాకవచంబుల: దొడ్డి యానుహో 

దనుజుని సై నీనుయక్టది నిశతాంతేము రవ్ల్భిదయంబునందు న 

ల్లని ఘనబ్బందముట్టులు విలాసము మోణి(ంగ నొప్పి నయెన్సీడకా. 3౭4 (28 

ఇరువదినాబ్లవ సర్గము సంపూర్ణము. 

౨వ సర్షము, 

ధులు రాముడు ఖరుని సేనతో. బోరుట, శఖుణింా 

క, ధనువుం గ కొని క్రో ధం,బును దాల్చి రిపు వజంబుం 4 బోకా న్చెడు నరా 

రుని రాముని స సె న్గముతోం జనియా శ్రమ 'ష్పృందిఖరుండు+చకంగనియె౯ ం 

క, ఖరుం డంత శామునిం గని, పరుషజ్యాసాద మడర 4 బాణము. దగల గూ 

ర్చి రయమున వై రికెదురుగ, నరదము బోనీయనిచ్చె 4 నాజ్ఞం గడంక౯ ౨ 

క, సారధియు ఖురుసియాజ కా దా రయమున ఘోటకముల 4+ ధనువు చలింప౯ా 

. గా రాము(డు దీర్ష భీం, జారయుచును నొకండె యున్న 4యచటికిందో ల౯, 

చ, ఖరుం డటు రామీవై నడరం 4 గాం గని యాతేనిమంత్రులొ నిశా 

చరులు 1ముహాస్టనంబొలయ 4 సాం ద్రముగాం నడునింహనాదముల్ 

పరంగ ఖరాసుకుం గొలిచి 4 చాహుబలంబుల. బోయి; రంత నా 

ఖరుడు నికాటసంఘమున 4 గ్రాాలెను "భాంతరభూసుతుండు నాకా. ఈ 

క, అరదంబుననుండి యతం, డురుది ప్ప పుల నిట్లు వెలసి + యుగ పభ లక 

గరము వఏిరాజిళ్లెడు రఘువరు చేయిశరంబు శేసీ 4 చాధించ కు కుధక్ = ౫ 
యు 

1 నర మానా మవానాదం సచిపాః సక్యవారయకా - అనిమాలము,. 2 బభూవ మే 

తారఠరాణాం లోహీితొంగ ఇవోదితః.అనిమూలము. భాంతరభూ౭సుతుం డు _ భా=నతు త్రీములయొ కు , 

ఆంకేకఎనడుకునున్న, భూసుతుండు=అఆంగారకు దు, 



క్ 

ఆరణ్య కాండము ఆ _ఆ్రస్బీ సర్లము, 789 

. కలహమున కాయితుండై, జలదార్భటి మించనార్చె; + సత్వరముగ న 
బ్బృలమెల్ల Cc; గువితేమె న తెల లబేయు ధనుస్సు, దాల్చి 4 తవ ప్రభ లక౯ ఆ 

॥ తనరుచున్న దుర్షశయుని రాము గని బహూ 

శరము లొకి _ముగని + గురియ( వేసీ 

ప్రాసళూలముల( బ4రళ్వథ ముద్గర 

పట్టసముల, ఖడ్గ 4వారములను, లల 620 

అనిమొనం గోపం బడరలో., దనుజో తము లమ్మహోత్ముం + దగ నొంచి జనం 

బున శె "ర్యమలర వారలు ఘననినదం బట్టు లార్చి 4 కాకుత్థ్యుందగ ౯. లం 

. కాలునిఏటికిం బనుచు + కాంతలతోడ రథాశ్వసంస్థితిం 

గాలుచు ౨ రె లకూటముు*.6 4 గాదను వమా హ స్తిగణంబు నెక్కి యూ 

భీలముగా6 బయింబడిరి + విక్రమ మొప్ప నంత వారు మే 

ఘూళి మహీధరంబుపయి 4 నోయతవ న్భష్ట్రీ నిగుడ్డునట్టుగ ౯ = ౧౦౪ 632 

. 'బొణవర్భ ౦బు గురిని; రా+*భయదరాడతు 

సారీ తనుం గృమ్మ్బుకొన రాము 4 డలరుచుండె 

నటి వలినీ ప్రవా+వాములు మాయు 

నష  దనుజుర ఘోేరశశ4స్తాళి యపుడు. ౧౧ 688 

రాముని ఘోేరశశ(న్రవృజంబును దాంకి నశియించె రాముం డా 4 నిశితదనుజ 

చాణఘాతేంబున( 4 బరంగ భిన్నాంగుండయ్యును బ్రజ్వరిల్లు న4శనిగణమ్ము 

పడినను గడలని 4 పర్షతరాజనుట్టులు బాధనొందియు' 4 గలవిలపక( 
డయ్యె; నంతేటం దనశీయవయనముల నెల్ల బాణముల్ నాటంగా + భయవరీతి 

. నెత్తుటను దోంగి సంధ్వార్టిభ 4నిచయపరివృ 

తార్కుకరణిం బ్ర బ కాఠించె; + నపుడు చేవ 

సిద్ధగంధర్వ పరమర్షి 4 కెఖరులును 
రోము డొక్క ండు' వేవ్రురు + రక్క_సులను ౧౫ 634 

తలపడి పోరాడుటం గని, కలవిలపాటొంది; రంత. 4 గడుం గోపమునకొ 

జ్వలనాభు. డగుచు రఘువర, కులద్పకు. డంత దినర్టి4కోదండంబుకా,. ౧A 

శే, నుండలాకారముగ వంచి 4 చండసాయ 

కములు శతసంఖ్యలుగ సవాళస్తృములు గాంగ 

నర చంద్రా గ ములుగ న4య్యనురవరుల 

ప బ్రయోగించె నావావ+పరత మెజియ, ౧౬ 686 
OG 

కె, అని దుర్నివారముల నో,ర్షను రాకయుం గాలదం క4భంగింగ గుతేద 

ప్పనిబాణంబుల నవలీ,లను వై చెను రాముం డనుకు4లపయిం బెలుచక్ా. ౧౭ 

"జే. శరవరము లవిపై ధర్శ్మరా(జ ప్రయు క్ల 

సాశముల( బోలి చానవ 4 (బాణములను 



794 ఆంధీ, మద్రామాయణము 

నొనియె నవలీల రాముండు 4 కుమతహరణ 

వాంఛ వె చుట నెంతయు 4 బరవసమున. ౧౮ 688 

క, ఘునశరము లవియు రాతస్క తనువుల ఛేదించి ర  క4ధారలలోనక్ 

మునిగి దివంబున కెగయుచుం గనదుద్భిజ్ఞ లను భంగి4గా రుచి వెలి౯. 

జే, మండలాకార మా రాము+చండ కార్ష్యు 

కంబు నుండి యుగృ్యమ్మ్హులె 4 నణన చేయ 

నలవియు గాక కరములు 4 వెలసి వెడలి 

యసురసంతతి యసువుల 4+ నపహారించె. ౨౦ 640 

దనుజుల ధనువుల 4 ధజశిఖరంబుల వర్శాళి నరముల 4 భవ్వకంక 

జాలంకృతములగు ఉహ _స్తములం గరికరసన్ని భములు గం ఖీ గ్యాలుతొ డల 

నతసహస,ములుగ 4 సరగున ఖండింవెం గాంచనస న్నావహాశకలితములయి 

దారధితో గూడి 4 యారథంబుల( గట్టంబడిన ఘోటకముల 4 పటలములను 

ళా 

లే. మావటీలనుగూడిన 4 మ త్తవాస్తి 

త్రషముబ శాతులతో డిగం+ధరర్పములను 

భటుల దునుమౌడి ధర్ముని + పత్తీనమున 

కనిపెం దనశేర్థమును గని 4 మునులు పొగడ, ౨౩౨ 641 

క. దనుజులు ప్రీక్ష" గృములయి, శన చెడు "నాళికబాణ్యతతి నాయసణా . 

ణనికరమునం గర రళర్యాలిని గడుభిన్నాంగులయి పి+లిన స్పూర్తి, ౨౩౫ 612 

"తే. విన్నతనులయి యంతట 4 భీమనాద 

మా ర్తి చలుపంగ నజణిచి; రశథయన్టిసుర సేన 

యంతం దిశ ంబక ముల, మళర్తాళి చెడుట 

నొర్తిం న నగ్నిత ప్త పళ4ప్మా.టేవి వలె. ౨౦౪ 648 

క్ర, ్రనకులునివలన నించుకృయును సుఖమును గాంచదయ్యె; $నొగిం నొందటుళూ 

రనిశాచరు లాతనిమూ,ర్కొ న నెదురునంబోయి తీవ్ర+కోపం బడరళా ౨౫% 

ఖడ్దళభూలముబను 4 గడంగి పరశ్వోుధములను నాతని వొంచి + రలఘుబానాు 

డగురాము డప్పు శ4య్యసురులు వై వై చినయా యుధంబులనుది4వ్యాంబక ముల 

నడుమే నిలిపి తీ4శశర ౦ంబులళా వె చి వారికంఠంబుల 4 వరుస నటికి 

కానియెం ్రాణముల; నాథదనుజులు వీరములు తెగియును జాపవ4ర ,గణమెల(6 
దీ య 

కే, దునిసియు౯- దార్భ ఏపరైక 4జనితేవాయు 

న్రునను డ్రెళ్లిన భూరుహం4బులవడువున 
_ ధరణి గూలిరి మిగిలిన + దనుజు లెల్ల 

రాముశరముల ఛిన్ననుశర్శముల వగల. ౨౮౫ 645 

క 

er 

1శతో నా లీక నారాచై 8-అనిమాలము. 



చ, 

ox 

అరణ్య కాండము = సర్షముః 72h 

ఖరుం గని కావు కావు మని 4 గాఢరవంబుల నాక్చీ యాశీనికొ 

కరణమటంచుం జుట్టుకొన( థీ జయ్వాన దూపుణు. డె వాొరఠలకా 

మరలను గూర్చి తోడుకొని 4 మంచిసువాక్కు_ల నాణిడీంచి "యయా 

కషరుపయి కేగు రుద్ద సమన ర్తివిధంబున రామచంద్రుపె. ౩౦ 616 

. ఉరవడించి చాల 4 నూర్చులు విడుచుచుం డలపడియెను; నంత 4 దనుజు లెల 
లాం 

దూపషణాశృయమున 4 ఢూతసాధఢసనులయి, సాలకాళముబను 4 జాలవె చి. 
Ce 

ం జన కాత్త్మ జూపటి౯ మొర్కొనంజని; రారాతసులును 4 గోపంబు. దగా 

ధనువ్రుల ముద్దరళూలము, లనుగరముల: దాల్చి పృథధుబశ4బంబులు (గాల్. 

శరవర ౦బును నీ రఘు,వరుపె ( గురియించి వృక్షుశ్లివర ౦బును జ 
క వీ నక అ ళు చ్చి Y క్. | జ 

స్తరవృష్టీ బాణనృష్టీని, గురివించిరి యుక్ఞ్ర మద్ది + భరోరము గాకా, ౩౨౪ 

దనుజులకు రాఘన్రనకుకా, గన నద్భుత దాయకంబు+గా గగకు జనిం 

పను జేయునదిగ జరగెను, మనముల. గోపములు మిగుల4మారొ,_నియంత౯. 

నలుణగడల. జుట్టుముట్టిరి, ఖలుఐగు రాతుసులు; బలము 4 గాలం రాముం 

డలయక ప్రాసాంబకవృృష్టులం గసువయుచు నెల్లచోల్లం 4 జుట్టుకానంగ క, కర 

కనుగొని వారల నింక నీ, దనుజూనీకముల: జంపశదగు వేగ యటం 

చును మదిని దలంచి సింహ్కసీన మొసరిచి తీవ్ర కౌరర్ణ4సారము పౌంగ౯. 

ధు | కీరాముండు గాంధర్వ్యాన్రమున రాతసుల6 దునుముటు, తుడుం 

 భాసరంబగు గాంధర్వ4బాణమేయ. 

దలంచి ధనువునం గూర్చి వా+రల నడంస 

వెచె నట నుండలాకృతిం 4+ బరిఢవిల్లు 

ధనువునుండి సహస, బా4ణనిచయంబు. 5౬ 65కి 

వెలువడె; దానినుండి తగ 4 వేలశరంబులు నిష్క )మింప న 

య్యలఘుశ రాలి చేత దిళథలన్నియు. గప్ప డక; దదంబకం 

బులం బరివీడితాంగులయి 4+ భూారిబలంబులం (గ్రాలు దానవ్రల్ 

చలమునం దీయుటక విడుచు 4 జాడ గనుంగొన శై రి దీనతకా, ౩౭4 654 

నాది లాగుటంగాని బా4ణముల వైచు 

సరణి యేగాని యెజుంగంగం 4 జూలకుండి; 

రాఫలావళిచే నా ఏ 4 నందుచుండీ 
వాలే 

రంత శరములం జీ6ంకటు 4 లావడించి. 3౮౦ 65్గ్ 

ఖరకరుతోడ నంబరము 4 గ్రృన్ననం గప్పెను, రాముం డంతీ నా 

శరములం గ్రృక్కు చున్నగతిం + జూలంగ దోంపంగం జేయుచుంటె నా 
నానా. me 

శి రును వాంతక౩-ఆనిమాూలము l క్రుద్ధ్ " రుబ్బు మి నాం 
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శరతతు లేక కొలమున 4 క్మాస్థలి వ్రాలుట వానిచే మహా 
సురులు వధింపంగాం బడుట 4 చూడగనయె్య సమానరీతిగకా. 3౯ 656 

కో ధర్యవ్రాలు శరము లస్వుజెె శరములు పగులంగ "వేగ 4 వ్తిం బడు దనుజో 

త్మ_రముం గలుగుటచే సం)గరరంగముం జూడనయ్యెం + గడుభయదముగ౯. 
సి, ఆయుద్దరంగంబు4నం దచ్చట చ్చటం 

జంపంగంబడియు నథనశనవతన భ 

యమున నేల౦బడి+నట్లు తెలియు. గంఠ 

గతములా ప్రాణముల్ 4 గలిగియు6 దను 

వులు లెండుగాం ద్రుుంపంశీబొరలు చుండీయు నవ 

యవములు ఖండింప 4 నార్తిం గనియు. 

గ౦ఠంబుదనుక నొ4క్కఏవిధంబునం జీల్పం 

బడీయును బెక్కురు 4 పుడమిం ద్రెళ్లి 

తే,కనయబుడుచు నుండి రాఘోర4దనుజులందు 

డాశరథితీ వ, బాణహతంబులగుచుం 

జెలంగ్గు నుష్టేషములతోడి 4 విరములు నుజి 

వట్టితలలును సాంగదశబాహూున్రలును. ఈం 650 
సీ, బహూువిధాలం కార4వస్తాలిగల్లి న యూరువుల్, కటకంబు + లొప్పం జెలంగు 

జానున్రల్ భిన్నము+ల న సామజపఘూోటకస్యందన ములున్సు 4 గడువిభిన్న 
ములగు సచ్చామరశములు న్టిజనంబులు ఛ త్రధ్వ్టజంబులు + శతససాస, 

భిన్నమ్హులగు శూల 4విసరంబులునుబట్ట సములుఖడ్డ ములు స్రాశనములు మణి యు 

తె, దగిన గోడ్డండ్లు శిలలు చి+త్రమ్లులెన 

తనువులును యుద్ధభూమియం+దును గ నంయబడ 

నద్ది మాడంగ నతిభయశ+దాకృతిగను 
దోంచె సకోలాంగముల వాన్టి_ప్ప$మై చెలంగ రసి 659 

ఇరువదిమైదవ సర్గము సంపూర్ణము. 

ww 

౨౬ అవ సరము, 

-ంర్ధుర్లూ రామును దూషణాచుల6 జంపుటు. క్రైుద్చుం- 

చ, ఘన భుజుం డ నదూషణుం డథఖండబలంబును రాము డొరక్కండె 

తునుముచు నుంటం గాంచి యటం 4 దోరంపుశౌర్యమున౯ జయింప నొం 
పను దగినట్టి వారిని జళవంబును గటైన వారి నైదుపె 

లను వెనుదియనట్టి బల4లాఘవముల్ తగుదై త్యులళా ద్వరా. ౧౪ 660 
క, తలపడుండీ రాముని నని, కలంగని మది నాజ్ఞ సేసె 4 గవ్యాదులు వా 

రలు కరూలఖడ్ల పట్ట స,ములను శిలావృకు వృష్టి $ముంచిరి రాము౯. ౨ 661 



ఆరణ్య కాంపము = ౨౬ సర్లము, 77 

రి అద 5 ౧ జా న నా 
ర్ శరవృష్టి నిగుడలగా6 చేసిరి నాలుగుదొసలం గృమ్మె + చచ్చెణి విచ్చి 

శ్రీరహితముగ; నంతట రఘువరు. డెప్పుడు ధర్మయుద్ధశపరుండ టం దగ౯ా, 5 

త్తే, ప్రాణహరమైన యాళిలా4వర్ష వృత 

వర్ష ముల ది వ్ర నాయక 4పటలమునను 

నడా నాంబోతు కనుమూసి 4 యరిగి వృష్టి 

సరకుసేయని గతిని రాశశు సశరముల. 54 గ్రగతై 

క. మనమున లకురిముచేయక్, దనుజుల వధియింపంగా 6 గ్రుశధంబూ నను "బె 

ఫొనుకోపంబున రాముం, డనలునిగ తె దీ ప్ప తేజు4డై యుగ్రు,౦జై ఏలో 664 

క, నేనాపతియగు దూపషణు,తో నామె న్వంబు నెల్లం + దోడోన భయం 
బూన నలుదికు,.లకా ఛభయ,దచానూనకరాళి ముంచె 4 నాసముయమునక. ౫౪ 

క, అరిదూపషణుండగు దూషణుం డురుకోపము మోజిం విడుగు4లళోయన నతిఖి 

కరములగు బాణముల బజ్సిపె రయం బొప్పంగ రామపృథళునివై . ౬1 

క, అనిం గత్తినాతియమ్యున, ఘనవీరు(డు రాము డతని4కార్తుకవర మొ 

మ "ముంచి నాల్గుశరిములం బనిపె౯ గుజ్జముల యముని(ప త తనమునకు౯, 

. ఇట్లు హయంబుల 4 'శేపునం బొలియించి యర చంద్ర దశరంబు 4 నంది దాన 

"కసారథిల దు ద్రుంచిశయంతం బోనక దూహణుని వతృమును జాలనౌవ్వంజేసె 

బాణత్ర యంబున 4 బాణాసనము చెడి యరదంబు వీజిగి వాఖథయాలళి నుడిసి 

సారథి "హీతుతాట 4 సారసి దూషణు డది ద్రిశృేంగమువ లె 4 నతిశయముగ 

లే. గగురుపుట్టంచు పరిఘుంబు6 4 ౫ ధరించి 

నదియు బంగారుకట్ల చే 4 సమరి యినుప 

మేకులను గల్లి వజ్రము + లేకరణిని 

దాయకునట్టుగం బగతురంళ4 దాకుచుం గడు. ౧౦ 168 

చ, కులిశమురీతి నొప్పి సురకూటము నొవ్వుగంజేసి శత్ర్రుసే 

నల నలయించుచులొ మెదడు4నం దగ మున్లుచు కృత్రు గోపురం 

బుల బడలించి యొప్పు; నటం 4 బూనిక నాతేండు కూరకర్యముల్ 

లలి నొనరించువాం. డగుట 4 లాఘువ మొప్ప దానిం గానక. ౧౧ 669 

చ, తఉరగముం బోని యాపరిభు శీ మున లిం చేకొని రామభ ద్రువ 

కెరిగను; రాము ఉట్లడరు + నాతని గాంచి శరదషయంబు చె 

'నితుదకలాప సంతతిని + బెంపువహించు తదీయహా స్త్వముల్ 

సరగునం ద్రుంచె హస్తములు 4 వ్యాస్థలి వ్రాలిన నంత వేగమే. ౧౩ 610 

మో క్ Me కాకు 5 న్ నాం అస్య నె న్ కా ఇ 
1 సహసాభదణ భుజ్? . ఆని మూలము. సుహగాగోర్రకాా విళ్య సన శా "ర్య బిరుద వఠల్వేం 

అలానె, 

లత్యు తే_ఆనివ్యాఖ్య * 
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మ. పెనుకాయంబున నొప్పు నాపరిఘ ము+ర్చి౯ వ్లాలే నింద్ర ధ్వజం 

బనంగా జూజీ; కరదష్టయంబు దెగ సె 4న్య్యాధీశ్వ్టరుం డంత నొ 

యిన దంతద్వయ మంతరింపంబడు దీ4$రానూననాగంబురిీ 

తిని చేలంబడెం జంపంగాల బడి ధరిశ త్రం డ్రాళ్లు నాదూషణుకా. ౧౫ 671 

రం ని సరభాతములు రాముని మే ల్యేలనుచుం బొగడె; 4 మునుకొను కోపం 

బున సై న్యేశ తితయ మ,శనిచాన్రం గాంచి భయద4దర్పస్ఫూ రిక్. ౧౬౪ 

(Oca రామునిసై ( బడె + రయమున నందు వనుహాకపాలు౦డు స్థూ+లాముండును వు 

పహోబలుండు ప్రృనూథి 4 యనువారలుండిరి వారలు యమ పాశ (4బద్దు లగుచు 

నడరి రాముని చా౭శీి 4+ రందు మహోక పాలాఖున్టిండు పెద్దభూ4లాయు ధమును 

స్థూలాము(డును మహో4స్థూల పట్ట సమును నాపమౌాథి పరశ్వ4థాయుధంబు. 

తే, గరములం దాప్సీ దాక నాశ4ఫఘువుండు వారి 

గాంచి యలెథిక న న్హ్యూది+క ల్పనంబుం 

జేయురీకి నవ్వారిం జెళచ్చెజు సుతిక్షు 

కశరములక మూండీటక౯ వైచి? సం గృహీించె, ౧౯౪ 6178 

క, కినుుక౯ నుహోకపాలుని, కనదు,గశిరంబు సాయళకంబుల వే త్రం 

ఇను నా ప్రమాథిమ స్పక,మును నగణితశరము లేసిమునుకొని త్రు ౦పకా, ౨౦౪ 

క, వాండును బలుకొ మృలతోం గూడిన పెనువృకువుట్లు + కూలె నవనిమై 

దోడసె స్థూలాము కనుల్, గాడంగ శితశరములేసెం 4 గాకున్గ్సుండు౯. 675 

చ, అనితరసహ్య కోపము న + నాతేండు దూపషణు వెంబడించి వ 

చ్చిన దనుజూనళిం గనుచు. 4 జెచ్చెజ చూరు నె దువేల న 

న్ని నిశితసాయకంబుల న4నికా తణమాత్రమున న్వీధించె నం 

త నిటుల దూవణుకా సమదథతత్పరివొ రము ద్రుంచి యార్వంగ౯ా, ౨౨ 676 

క. కనుంగొని ఖరుండు కోపం,బునం దనసేనాధిపతుల 4 భూరిబలుల6 గాం 

చి నృసతిసుతుం డీ దూవణునిని బరినారమును జంపె 4 నేర్పున నిచటలా.౨ర 

చ, దనుజనరేణ్యులార! వివిశధంబులుగాం దగురూపముల్ దగం 

గనంబడు నాయుధంబులను + గృన్నన బోయి కునుర్జుండైన రా 

ముని చెదిరించి పోరుచు యథముం గనబోవంగం జేయుండంచు నా 

జను గ్రుధంబెసి; "తాను రణ+శ "ర్యమునక్ జ నె రాముమోందికి౯, ౨౫౧ 6183 

ai యజ్ఞ శే త్రుండు వ4హాంగముండును బృభథు గీ వుండు దుర్హయుం + డానిధమున( 

గరవిరనయనుండు 4 కడుశౌర్యువంతుంపౌనట్టి మహామాలి 4 యహిముఖుండు 

నమేఘ మాలియు + నట్టు'లె రుధి రాశనుండును మణి పరు$సుండు స్వేన 

గామియు మతీ కాల +కార్యుకుండను పీరు పన్నిద్ద చెంతయు 4 బలయుతు లొగి 



తే, 

ఆరణ్య కాండము = _9౬. సర్లము, 1g 

సె ననాయకు లాత్మియ౪సై న్యములను 

గలిసి పృథు బాణముల. గ్రూరశ4ములను వైచు 

చును రఘూ త్తముమీోాందికీ 4 జనిరి; పిదప 

నతుల లేజన్వి రాఘవుం 4 డా గహించి. ౨౮ 679 
చ, అలకుచు దివష్ట్రవ జక కన4ాంచికే మా పములొప్పం డిక్లుంకొ 

జ్వులనుని బోలియున్న శితీ4సాయకము బ్పణుగించి వేగమె 
గలనను మృత్యువ క్ర కమును 4 గానక యుండినవాదిం జంప దో 

రృలనుడరంగ నట్టి ఖర+ బాణము లేగి నితాంతళ _కిచే౯. ౨౯౪ (క 

తే, వజ్రములు భూర్ భూరుహా +వారములను 

క్ర 

క 

తై, 

క్ర 

జీల్ల్పు నట్లు గ వారల 4 జీల; రాము 
ది EI 

డప్పుడు క ర్తాకృతిం దగు 4 నంబక్ములు 

నశము పణిగించి యందజు 4 సమయంజేసె, 3౦. గప [ 

దనుజుల వెన్రుర నన్నింట, ఘనశరముల. జం పె; నంతం 4 గ్ర వ్యాదులు వే 

తునీసిన కవచంబులం బో,యినసొమ్హుల భిన్నములగు 4 నెల్హధనువుల౯. 3౧౪ 

చెత్తుటం దోంగిన తనువులు ను త్తలపాటొంది నేల 4 కొరగిరి; మజియు౯ 
మె ) త్తనివెం డ్రు, లట విడీ, నెత్తుట మును6గంగ నున్న 4 నిఖఅదనుజు ౯. 

, కనుంగొ నంగ నపుడు 4 మ్లాస్టలి దర్భల, చేతల గప్పుగంబడి 4 చెలంగుచున్న 

యజ్ఞ వేదికవ లె 4 నారయణ నయ్యు, నంత శృీతీడముగు 4 నావనంబు. 3౩ 

దనుజన్ములు యణమా త్రం,బున హతులాటను దలంపం 4 బొచ లెడు రక్తం 

బును మాంసము రొంవిగ నొప్పు సిరయమును బోలీయుం డె భాతభయడము, 

పదునాలబ్లు వేల దనుజులం బదారలి మనజుండు నెచుం 4 బరలు రఘువకుం 

డుదిత శ్రూధ౦బున. జం, పెం దగకా బలమలర నొక $ పృథు "ర్యమున£-. 

అవమ్హహోసై సై నర్టిమ నుం+దళిబలుండయి నుహోరథం+ జైన డై నఖరుండుకె +ర్యమున వెలయు 

త్రిశీరుండు నుజీయు న4రినిషాదనుండగు నట్టి శ్రీ రాఘవ్రం 4 డంత మిగిలి 

క్మువ్వు శే; బలో4దప్ప్రు త్తిచెం దగి భయంకరము రులొప్పు సంశగరమునందు 

మారన రానట్టి 4 మాననంతులు దనుజులు లత్ముకా గృ జు 4 నలఘువాణ 

ములను జచ్చిరి రొందజు 4 బలవిహీను 

లగు పదాతులు మిగిలి రశయ్యని మొన డన 

ఫీనుబలవుంతేయును మహో 4ద్దామక క్ 

నలరు రామునిచే హాతేశమగుట జూచి, 3౭4 627 

ఖయండపుడు మహా త్రరమగు, నరదమ్మువై నెక్కి త్ర, మగు నజ మునుం 

గరమున. దాల్చిన. యింద్రున, కణిక రఘువర్యు వ ని థీ నవిపా గడిమి౯, 

ఇరునదియాజువ సర్లము సంపూర్హ ము. 

nom “పాహి కాం? ప మహా. దగు, మాక =అనిమూలము, 1 నిజము నాని రయం న వజ్రా ౭ మహా ॥ ని 



790 ఆంధ్ర క్రీ ముద్రా సూయణము 

౨౦ ళో వ్ సర్షము, 

దురు. రౌెము€డు (త్రైశీరుని సధించుటు. ద్రుతం 

క. ఖనుం డీటు రఘువర్వ్యునిపై, సరుగుట6 గని త్రిశిరుం కచెడు + నఖలచమూనే 

త రయమున నతనివాలికి, నరిగి నియోగంపు నన్ను + నాహవమునకు౯. ౧ 

సీ శౌర్యనిధీ ! నీవు + సాహసంబును బూన కింకవేగ మరలుమా;$యిదిన" సర్వ 

సై న్యముః జంపిన 4 శెెర్టఘనుకా రామున నివధించెద(జూ"డ4వయ్య యిపుడ్ 

సరష్షమహోసుర4 సంతతికి౯ వధ్యు. డౌ రాము వధియింతు 4 నని నిజముగ 

సాయుధమ్ములం దాంకి + యతుల ప్ర ప్రతిజ్ఞను గావించెదను చేను4గడంగి యతని 

ఆ, దంపువాండనట్లు 4 సమయింప లేనేని యతంజె చంపుంగాక *+ యనిమొన నను 

సమర మొనరుపంగ 4సమధికోత్పాహాంబు, వదలి సాష్ గాగయశ4బరంగు మోవు. 

* వాం నిరోజయ విక్కాంతే సన్సిఐి ర్వ సాహసాత్, పశ్య రామం మహాబాహుం సం 

యుగే వినిపాతితం, ద్రైతిజానామి లే సత్యే మాయుధం వాహ మాలఖే, యథారామం వధి స్వామి 

సథధార్థం సర్వరకుసామ్. అహాం౦ వాస్యరణే “మృత్యు శిషవా సమరే మను, వినిప్భత్య రణోత్సాహా 

న్మహరా త్తం (వాళ్నికోభన. (పుహవ్లో వాహతే రామే జనస్థానం ప సు న్యసీ, మయి వానిహ తే 

రౌమం 3 సంచుగాయోపయాస్య సి-అనిమాలము. ఇందు “వధార్లం సర్వరత,సా మని గోవిందరాజుల 

పాఠము. ఈళ్లో కములకు మ మెహీళ్వరలీర్థులు విశేపార్థమును వ్రాసీరి. ఆయర్థమునకే యీ నీ ననూలిక' 

వాయ బడియె. 

సీ. శౌర్యనిధీ! ఖరా! 4 సనురరంగంపిన వినిపాతితబలరాశీమునిని గనుము 

సాహస మి6క నేం? 4 సమవమునకు నన్ను బనుపుము; నీవు రోశముని నధింప6 

గలవా యటంచును 4 బలుకయటూనుదువేమొ దను జబధార్థుని శ మనుజనాన్టుం 

జక్క (గా నెజు౦ంసదు 4+ నిక్క మిదని యాయుసము6 దా(శకి చేళప4భంబు చేయు 

వాడ, నారాము6 జం పగల నేనేనని, వేటికషల్ము_ను 4 వినుము “సేండ 

యీరామ వం ద్దున 4 కీ మహాభుజానకు నే మృత్యునగుదునే 4 యొట్టు? లత లడె 

నాకు మృత్యువ యగు 4 నీకడ నొాకముహూ ర్రము విజయా పజ తశీయముబు నిర్ణ 

యించువాలవు కమ్మ +ఉమించి యాతే డహూతు.6 డగు నేనె నిహతు(డ 4 నగుట గలుగ 

కే సంకసంబున నే జర స్థానమునకుం బోవుటో యుద్దమును జేయం4బూనుటో య 

వల మదికా దలపోయె నౌ + బలిమి న నెడు, శ్ర శి ప్రార్ధన జక్క_6గా6 4 చెలిసీకొ నుచు. 

డ్య ఇకో కములకు ని చే సెర్దములసా రాంశము రామునిచే జంపలయుడిన సేనను జూడుము సకిబు 
tay) 

రావసహంత యగురాము నెబుంగుదును ఆయనను నేం జంప(జాలను. నన్నె యాతీ(డు సధిం 

చును. అని య. వీసమూలిక నుండీ తేలుము, ఎన: వినిపాతతబలరామునిని - వి ఇమాతితే= చంప 

డిన, ఏలజ సేనలుగ లభామునినస ము; ప నుబన థార్జుని=రావ్న, సనాశన మే (పృయోూజనము గాంగలవాని 

ననిచయు ఆరాము జంపలలనే; చేననిణఆరాముని మేం జంపంగలనాయనియు, నేనేం జంపలల 

ననియు, నేమృత్యువగుదు నే=ఆగు నునా? కాను అనియు, ఇట్లు గహింపవంయా, 



GK 

క్ 

లే, ప 

చ, 

చ, 

ఆరణ్య కాండము = ౨2 సరము, 191 
2) 

. ఒకముహూ ర్ర మిట్టుశలుండుము రాముండు, చచ్చు నేని వాల 4+ సంతసమునం 

జన 6(గలలవు “నీవు + 4 సరగ జనస్థాన,మునకు లేక నేనె థ యని సమసీన, రల 

తీలపడుమా యనిసేయంగ, నలరాఘవుతోడ ననుచు 4 నా క్రిశిరుండుక్ 
బలికిన ఖరుం డంతట ను,జ్జ ప్రల తెజుం డాతండిట్లు 4 వడిం జ్రార్థింప౯, ౫౪4 (92 

. తనకు౯ా మృత్యువు పుట్టం, చిన సంగరలోభ ముడి” 4 ఇచ్చజం బొమ్మా 

యనిసేయంగ నని యంతట, ననుమతి నిడ రాముపెకి 4 నాతండు వోము౯ల ౬ 

. తురగంబుల బూన్నినది, వ్యరథంబును నెక్కి త్రిశిరు( 4 డారామునిపె 

కోరిగం ద్రిశీఖర భూ ధ్రము, కరణికా శెౌర్యంబు మెజయం + గా గర్వమున౯. 

. శరవర్ష మ్రును ధఛారా,ధరములు జలవృష్టి నిడు విశధంబునం గురిపిం 

చి రహి౯ జలసి కభయం,కరదుందుభినాడముట్లుశిగార గడునా ర్చొ౯. ౮ 695 

. శ్రిశిరుండు వచ్చుటం గనుచుం 4 దీక్లుశరంబులు వింటం గూర్చి యా 

దశరథ రాజనంచనుండు థి దారుణరీతీ౫ వెచుచుకా మహో 

రి శనును. బోలి యాతేని మదిం గలిగెంచను; నంత రాఘన 

త్రీశిరను లాత్మ్య బభాహుబలశకీ వ్ర తలుం చెలువారః బోరంగరాం లొ 696 

కరిసింవాములకు( దీ వ్రసమరమగునటు ఫూ ఫకోరమా స4వరమయ్యెను నా 

యిరువురకంతట. నోపన్సురణంబున దానవ్రుండు + కూరత మెజణయక్. ౧౦ 

. 'రామునొసటను మూం(డుశ4ంబు వేసి 

నొంచ; రాముడు క్రుధ వేత, 4 జంచలించి 

ఇండ | nm (ఎ 
పలికె నయ్యా ర! శె"ర్యంబు 4 పాఢవిక్ర 

నుంబు గబరాతవసునిడా బ4లంబు గనగ ౧౧౪ 692 

అకిశయముగ నున్నది యే, యతుల వికిఖనికిర మిద్ది శ యారా పున్నా 

కృతిగా నున్నది యింక నృప్రతీవు మదీ యాంబకముల 4+ జల నాభ ముం. 

ప్రతిగ గ్ర హీయించి చూడుమా 4 వితతణబాప 

నణవిము క్షము లివియని + కోపమడరం 

బలికి కూ, రాహులక౯ వె 4 నలరి నాల్లు 

పదియునగు బాణముల జొమ్ము + పగులనేసె. ౧౩ 700 

అనుపమశే"ర్యసారు. డగు+నట్టి రఘూ అర్రే శముం డంత దాన వే 

శునివగు నొబ్లుగుజ్జముల 4 క్రోఖిలు పర్వము లొప్పనున్న చ 

క_నిబలుసాయకరబులనో + గృన్నన నన్నియ నాటి కూల్చే న 

కైనిమిది తీవ బా ణఇముల 4 సే పౌార౯ బొలియించె సారథికా, ౧౫ 201 

అరదమువె 6 జచెలంగు ధపజ + మల్లన నొక్క_శరంబు చేతనే 

ధరణిని డ్రైళ్ళంజేసె; నరశదంబు వివాజిక మొటచే వసుం 
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ధవపయి కుద్దమించు బలు4దానవుం గాంచి రఘూ త్త తముండు స 

చ్చరముల సానివమ మును 4 జక్క ్గ౫్గ నాటగ వాండు నూర్చి లె౯. ౧౬౦౪ 102 

అప మేయాత్తు డగు రాము 4+ డంత రోష 

మడరయా వెగవంతంబు 4 లైన మూండు 

వాండిశరములం ది ద శిరుని + మూడు తేబలల 

నవని పై ( కెళ్లనేసి; న4యష్టిసురుం కపుడు, ౧౭ 108 

వరములు మూడును రాముని, శరము చెగ నల్ల లగ ర కం 4 స్థ సలీంబడి యె౯ా 

నిరసులతో. గూడంగ; నాతకణమునళా జావునుండి 4 ఇ కప్పినుహాధుల్. ౧౮౪ 
పెద్దపులికి నులికి 4 వే పొజు మృగముల, భంగి భీతినాంది 4 పజి చిరట్లు 

పాటుచున్న దనుజ శ4పటలంబుం గని ఈుధ: ఖరుడు వారిధభయము4మరలయిలికి, 

+ మరలించి శకం జంపిన, విరోధి యగు రామభిద్రు 4 వెస మార్కొనియె౯ 
సరసిజరివుని 1 పయింబడ, నరిగడు స్వ ర్భానువట్టు థీ ఎతేజవ మొప్పక". ౨౦: 

ఇరునదియుడవ సర్షము సంపూ రము, 

౨౮ న సర్షము. 

ండుత్తు ఖరుని రథాదిపరికరముఎ రాముడు కూల్చుట ఉ్రుధుం- 

త్వర దూపణుం ద్రిశిరునిసంగరమున రాముండు శత్రుంప+గా ఖరునకు భీ 
కర రామని క్కృమమునకు, గరువము వెడి భయము మదిని 4 గానంబడియె౯ా.౧ 

. బల మధికంబుగాం గలిగ 4 బాలిళుడొ ఖరుం డొక్కారాముచే 
నీలసయి దుర్హయంబయిన 4 యెల్లసురారిబలంబు దూపషణుం 

ల త్రిశిరుండునుం బడుట 4 నప్పుడు కాంచి బలాధికాసురా 

వళి సశియించు మెంచి తనథవారని గరర్టిముదూలి యంతేటకా. ౨౮ 708 
. పురుహూతునివై నముచియుం, బరువడి, జనునట్టు రామ4భ ద్రున్నిపె కిలా 

బరువే త్రి వోయి మూారొ,_ని, ఖరుం డాత్మ బలంబు కాలిగ జాపంబుక. 

, లాగి క దం౦బులగు ఫణు4లను నితాంత 
ఆట 

మును సవానము చేయం౭డా 4లినశరముల 

“వల 6.దా, డు గతి విల4సిలువాని 
wm టల ౧౧ 

రాముపయిని శ్ర యోగించె ఉ రయము మెణటియ. ర 710 

అరదంబునె నుండి $ యాఖరుండును ధనురే్టేదంబుం గజిచిన 4 విపులకాళ 
లం జేర్పడంగ జ్యా+లతవిదుల్చుచు బహువిధములా నారాచవితతి వై చు 
పాటవంబును గనఉబజచుచు చేర్చును బ,కటించె; న తిరథ 4వర్యుండై న 
దాశరథియు. బరశదానవుం డీరీతిం దన పై క గవియుట 4 గని నితాంత 

* నారాణబాకొ ర క్షభో జనాకొ_ఆనిమాలము. 
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౧ 

త, శక్తిచే దివ్యమయినట్టి 4 చాపమందు, శరములకా గూర్చి వానిచే 4 సకలదిగ్వి 

ర్త, 

చ, 

OK 

లొ 

దిశల నిండంగనిగుడించె $ దీ ప్రవహ్న్, నిస్ఫులిం గం బులంబో లిళదెలిని యవియు. 

పరులకు సహింపరాకయె, పర; ఖరుం డీల్లు చాగాశీవ పము నారా 

ధర నుతివృష్టిని నభమం, తరకూన్యము చే చేయునట్లు థీ తాం గురిపించెకా. ౭ 
ఖరుండు రఘు ప్రవిరుం డీటు 4 గాఢ శ పరా కృ మముల్ పెలంగ నొం 
డొరులపయిళ వెనక విడుచు 4 నుగృశేరంబులు నిండియుంక నం 

బరము నిరంతరం బగుచు 4 భాసీలె, నొండొరుల౯ా జయింప నా 

తురులయి వారు పోర నటం దోయజమిత్రుని మండలంబొెగి౯ ౮ 718 

శ శ రజాలావృతమై భఛాాసురముగ6 జెలువారకుంటడె; 4 సురవై రి బీ 

కర నాళికవిక గక, శరములం దీత్లా గములను + శౌర్యం బలరకా, ౯ 134 

బరిగోలల; గం బొడివెడు, కరణం బ్ర హరించె; నట్టు 4 (సీయం 

*నరదముననుండివాపషము6), గరమున ధరియించి యనిన, ఖకుండువాలుచు ఏ౯, 

కని యతని బాశములం దాల్చిన యంతకుదీతి భితిం 4 జెందించెకు వా 

నిని నాభూతగణంబులు, కనియెకా దడనంతరంబ + ఖరుం డిటు తఈఎయె౯ా, 

, బమబుమున నెక్కు_ండె యమతుల4థవెరు షముం గనుపట్ట నాప్పియ౯ా 

జలమున గొప్పుసె న్వమును 4 జంపుట నప్పుడు డస్పియున్న వా 
రా | శ (1 

డలఘుభుజుండు రాము డని 4 యాళత్మెం దలంచుచు నుండ; రాము డు 

జ్ఞ వలగతి సింవామ ట్రడరి + శేొర్టము  'సొంగుచు నుండ బొల్ఫుచుకా. ౧౨౪ 

| పింవానుంకటివీరంబు 4+ చెలంగ వచ్చు 

ఖరునిం గని ముద్ర జంతువు + హరికనుగ తి, 

దాం జలింపక నిలిచె నం4తేట ఖరుండు 

భాబునిభమా నుహారథ 4వరమునందు, ౧కె౪ 718 

పొలిచి రణంబు సేయుటకు6 4 బూని పతంగము నిప్పుమోంగి కు 

జ్ఞప్రలగతి మోణ( బోవుగతి 4 “భార్షనరామమదాపహోరియె 
౧ చు 

యల గడు రామచంద్రు పయి యు 4 కాతుర మొపష్పంగంబోయి యమ్మహో 

తులలిత'చా పముకా సశర4ములా గంకౌశల ముల్లసీల్లంగ౯. ౧౪! 719 

ల ల స్తకమునకు? చెంత విశలాసనాడర+ 

దునిమి వుజీయును నోపంబు+తోడ శక్ర 

నజ్కమున కుద్దియా స ప్రకజాణములను 

గవచమున నాటనేసె విశక్షనుము పాంగ., ౧౬ 720 

సాధుపర్వమ్మ్హుల 4 జక్క_(గ మెజుసెడు ఖరము క్షణబా ౯ఇ౩ముల్ 4 కవచవరము 

ఛేదింప నాదిత్వు4విధమున వెల్లురామునికవచంబు భూశీమిని: బక్షియను 

వ —. 
నూతీశ యదొో్యోతక ముగా ( బ్రమోగింపంబడియ నని గ్రహింపవలయు. 

1 తం రథస్తం ధనుప్పాణిమ్-అనిమూ లము. 2 భార్టపరామనముదాపవోరి మై ఇది రామపర్మాక్త 

100 
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బ్రతి లేని తేజంబు 4 భానిల్లందగు రాము ఖరుడు సమోవించి 4 శరసహా స్త 

మున నొంచి సెనునాద4మును జేసె; రాముండట్లనిందన చేహం బు4ననుశరము లు 

తే, నాంటంగాల గ్రోధమొంది యెం+తయు విధూను 
హూుతవహాునిరీతి వెలి; న4ట్లాప్బి యతడు 

వెరికాలు(డు గాన్రనం 4 బగతునణంపం 

'బెనురవంబునం దగు ,క్రొ శ్ర త్మధనువరంబు. ౨౦ 721 

చ, కరమున, బట్టి యెక్కి_డియె 4 గమ్రుభనుస్పది యాయగ స్ప రమా 

నీరమణద శ్రమై వెలయు 4 సీర్భరవై హవమె చెలంగు; 

ఖరుపయి కాశరాసనముం ‘7 కొని “రాముడు వి క్రమించి క్ష 
ర్చురమయ పుంఖముల్ తనరం + బొల్చిన సన్నతపర్నీ బాణముల్, ౨౧౦ 722 

క. పరగించి సంగరంబున్న ఖకునిధీజం బవనిం గూల  ఖండించెం గన౯ా 

సురుచిరమై తగుకాంచన, వర కేతన మద్ది చెదరి + వసుధ౯ బడుచు౯. ౨౨ 
క, సురశాపంబున భామిని, సరసీజమిత్రు,౦డు పడినథవాడ్పున. గననై 

యరుదై యుండెను; ఖరుండుక్, బరవుర ర్యజ్ఞుండు గానం 4 బటుశౌెర్ధమునకా. 

కం పెనుమార్లణముల క్రీ రాముని యంగములెల్ల నా ర్తి. + బొండం నాకెకా 
ఘునతోమరముల దిగ్గరదం, బును బొడిచెడురీతి( దీ వ్రశముగ నాల్షింటకా ౨౪ 

పంచ'చామర ము, ఖరాసురో్యు గ భూరిచాప 4 గాఢము క్ర కబాణముల్ 

త్రషరక౯ా శరీరమందు నాటీ 4 బాగుగా బొరకా భయం 
కరంబు గాల నల్లయ శై 4 కౌొబుచుండంగా మువా 

ర్తర కధా తృచిత్తుండ య్యెం + దా రఘూ త్రముం డనికొ, ౨౫ 
క, విలుకాండ్రలోన మేటిగ, విలసీల్లుచు నొండుమెటి 4 విలుడాలిచి మి 

కిల వెడదలె న నాయక,ముల నాజింటిం గొనుచు లత్యు 4ము దనరుచుండక౯, 

చ. ఖరుశిర మొక్కటళ౯ భుజయు4గంబును రెంటను సాయక త్రయం 
బరుదుగ నర్ధచం ద్రు, లస దాకృతి నొప్పినడానివై చి ఛీ 
కరముగ నున్న వకుమును + గాఢముగాం బరితొప మొందం జే 
సె రఘుకులుండు తేజమున( 4 జెన్ను వహించుచుం గోధచిత్తుళడై . ౨౭ 728 

చ, దనుజునిం జంపంగాందలంచి 4 'ఛభామనిధిం బురుడించి చాల మిం 

చిన పదుమూ(డదుబాణములం 4 జెచ్చలి( దీసి మహేంద రతుల్యమె 

తనరు బలంబు పెంపెసంగం 4 దచ్చరపం్ర కని నన్రష్టీచున్న రీ 
తని వెలయించుచు౯ా మిగుల 4 దీవ్రముగాం దగు నొక్క_కోల చేలా, ౨౮ 729 

. అరదముకాండీని 4 నళ్వపం క్తిని నాల్గుశరముల సారథి+ళిరము నొకట 
సాయకో త్రయమున 4 స్యందన వేణువు నడ్డకమ్మిని రెంట 4 నవుడె త్రుంచి 

1 థామనిధిక=నూర్యుని. 

ze 
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వజ్రాయుధంబన 4 భాసిల్లు నొకసాయకోంబున సశరమా + కార్తుకోరబు 
ఖండించి మొకసాయశకమున( దదంగంబు (బగులీంచె;ఖరుడంతే4భ వ్య ధనువు 

శే, రథము తురగో_త్రనుములు సా4రధియుం బోవ 
గదను గరమున ధరియించి 4 కడురయమున 

సిందనమునుండీ లంఘించి $ యవని నిలిచి 

దివి విమానాగములనున్న + చేవవితతి, 39 186 
చ, మునులు నుహాోరథుండు రఘు 4+ముఖుస్టి డొనర్భిన గ్ప్పకృత్యముం 

గని కడు సంతసించి తమ+కంబున నంజలులొప్ప నంద జా 
తని నొకరీతిం 'భాడి ఖర+దానవు పాటునకై న యుబ్బుపెం 
పున వినుతించి భక్షమెయి. 4 బూజ లొనర్చిరి పూన్కి మోజింగ౯. 33 78! 

ఇరువది యనిమిదన సర్షము నంపూర్ణ ము, 

౨౯౨వ సర్లము. 

యుద్ద రాముండు ఖరునితో 6 జతురో కులుగం బరుషము లాడుటు. ఉఠాం 

క, ఘన లేజుండు రాముండు స్యం,దనవిరహి తుం డగుచు గదను $ దాల్చి నిలిచియు 

న్న నిలింపవైైరిఖరునిం, గని నయమూనుటను మృుదువుశగాం (గాలి తగకా, ౪ 
తె, మర్శ్మముల నె త్తి పొడుచుట 4 మాన కెంతొ 

పరుషములయి చెలంగెడు 4+ పల్కుబలర 

ఖదునితో నిట్టులనియెను; 4 ద్విరదతురన 

రథ సమన్వితబల మెల్లం 4 గాలుచుండ. ౧ 758 

క. దానికి నధిపతివై పెం, పూనుచు నీవెల్లజగము + లొగిని జుగుష్పం 

బూనంగ దారుణకర్ష్మము, మానక చేసితివిగాబె 4 మానము దూలకా, ౨ కశ 

లే. ఆర్తి ట్రాణులకుం గల్లుఖనట్లు చేసి ఘాతుకుండయి పావె క+ కార్యములను 

'జేయుచుండున యేని యా+శ్నితివరుండు త్రిజగ దీశ్వరుండై నను దెగునిజంబు. 
చ. ఇశ నినుబోంటివాని పలుళకేటికి! రాతస! ేదుషప్టసర్ప మొం 

డు కనంలబడంగ దానిని గ4డు౯ా దయలోల్లినవార లై న జం 

పుకరణి లోకనింద్యముయి + వోల విరుద్ధము నై నకర్య ము 

త్యకుటిలబుద్ధిం జేసెడు దు+రాత్తుని. జంఫుదు రెస్ణవారలు౯. ర్త 186 
2న్సీ ప్రా ప్పవస్తువులను 4 వదలనోపని లోభమున గాని మణీ లభిం+పనిపదార్థ 

ములు కొవలయునని4పలు తజుంగుల6 గోరు కానముమునంగానీ 4కలువషములను 

నాచకించుచు వాని 4 నఘములుగా దరువాత నెణేంగియు 4 సాంతేమందుం 

బరితాపపడక యొళీవ్వండు సుఖముండునో భమ్రంతై. వడిం గల్లుశ*రాయి¢ దిన్న 

1 సర్వం దుష్ట మివాగ తమ్ _అనిమాలము. 2 లోఖా త్చొపాని కురాగ్టణక కామా ద్యాయో 

నబుధ్య లే-ఆనిమూ లము. అ ప్రా పస్య వ్యాష్వ్యాకా కామః, ప్రాపసర్యాశా శో భః-అనివ్యాఖ్య. 
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కే 

లా 

er 

యట్టి నలిగంక్ల సర్పంబు4నట్లు దాని 

ఫలముం బొందును; చే నేమి4పాప మొనరి 

చితి నటంచెంతువా ధర్మ4చింత నున్న 

దండ కారణ వాసుల 4 ద_త్త ఏవిదుల, ౫౪ 737 

మునుల వధించితీన్రు ద్విజ4ముఖ్యుల. జంపి ఫలం బచేమి నీ 
వును దమి6 బొందినాంకవొకొ 4 భూమిని. బాపులు సెక్కు మెంది జీ 

ననమును గాంచలేదె యని + పల్కెదవేమొ యఘఫఘంబుచేయు న 
వ్యునుజులు వేటు జన్మమున 4+ మానక తత్సల మొందు వారు సూ. ౬౪ 789 

ః శూ రులయి లోకములకును 4 రో(తబుట్టు 

నట్లు సేసెకు వారన్న 4+ నాశ,సుకృత 
౬ చారీ 

వేశమున సుంతయెశ్వర్వ 4+ మూశకొలందిం 
బొందియున్నను జిర సిద్ధిం 4 బొందరిలను. 2 189 

, వారును విచ్యుతమూలమ,హీరుహూములభంగి నాశ4మే పొందుదు; రో 

ది! రాతస! బుతుకాలము, చేరం దదుచితముగాంగం 1 జెళ్తుర్లడల౯ా. 2 

సుముముల. బొందునట్టు మను+జుల్ కడు రోసెడు పాపరూపక 

రము నొనరించి సత్వరమ 4 మానక దుగఖపఫలంబు గొంతు సు 

మ్మ ముణీ యు తఏ్టళ యుక్కబళ 4$ము౯ా దినునా(డునా దత్యలంబు వె 

గమ గనునట్లు మిక్కీలీ యశఘంబులు 'నెసినవాండు రాతసా, ౮౪ Tal 

. దానిఫలమును వేగమె 4+ తాను బొందు; దానవా! భఘోరపాపవిశతానములను 

చేయుచు౯ా లోకులకు. గీడు4చేయంనోరు, చున్న దుష్టులప్రాణాలీ+4నుక్కడంసం 

. జనపతియా దశోరథునా,జ ను నేనిట వచ్చినాండ 4 స్వర్తాంబకముల్ 

గొనివై వ నవిషీ నిగుడుచు, నిను జీలిచి పుట్టలో పశీణి ప్ర భుభంగిక౯ా ౧౦౪ 

చి ధరణిం బెచ్చును జుమ్లా, యరణ్యమున నిందు ధర్మ 4 ఇ మాచరణము గాం 

బరంగస మునీంద్రుల నెవరె,వ్వరి భతీంచికివె మున్ను + పౌరుష వొలరకా. 
. అని నావేం జంపలయిడి, ఘనసేనలం గూడి నీవు 4 కదలి యల మునీం 

ద్రనికరిము కోడకుం బోయల, వనుమానములేదు వినునుశయసుర నుదు కిక. 

. పూర్వము నీచేత 4 బొలియింపంబడినట్లి పరమమునీం ద్రు, లి4ప్పట్టునందు 
వోన్టిమయానంబుం 4 కొప్పుదు నాశాశమందుండి నీవు నా$యంబకముబం 

బడి నరకంబున 4 బహుళ దుగఖములందం గనుదూరుగాక యో4దనుజవంఫ 

పాంసనా! యిష్టము + వచ్చినట్లుగ నీవు పృహరింపుమా నను 4 వలసీనట్లు 
. యత్న మొనరించి చూడు మొశయదనునందుం 
దాళీ ఫలవుట్టు నూలు నీ(కేలను నేల 

బడ౭గ నసవిని కోపంబు 4 వ,బల ఖరుడు 

కనుయుగం బెజ్బవాజ ని+ట్టనియ నగుచు. ౧౫ 746 
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| దశరథాత్య్మ జ! ప్రని(దారణంబున నీవు సామాన్యులయిన శాశకుసులం గొంద 

ఆని జంపి పోదాననే శ నీనునీవ వినుకికిం దగనివానిని గడుం 4 బొగడుకొనుచు 

నున్నాండ వేమి యి4ట్లాప్పు నీకిది యు_క్తమగునె నీవంటిశౌ4ర్యఘనులొాచు 
బలవంతు ల నరా4జాలు తేమవి క్ష నుమునకు గరించి తమ్ముల దమరిట్టు 

బెంతమౌ, శః ము నుతి4$యిం చుక్నన రుసుమా యట్టిచారలు క ఫాంద4అగుదురిలను 

, రామ దుర్భలులగుచు త +ర్యముగ నని 

కు త్రియాధము లెల్ల నిశపష్పులముగౌాంగం 

దము నుతియించు కొందురు 4 తారె యట్లు 

నిన్ను నుతియించుకొ నెదవు నీవె దగునె. ౧౮ 74% 

. ధర నెవ్వండు వీరుడు సం,గరమున మృతి వచ్చునపుడు 4 గాని యవసరం 

బరు జేర నపుడుగానీ, వరమా స్వకులీనతను న4భంగురరీతికా. ౧౮౪4 146 

ప్రక టించుకొనుచు స్వశ4వారుషుంబును గొని యాడునో; యెణుంగుమిో4ీవట్టు లేల 

చేనిఖా నెదవొ; యోగీ కిపషకుమారశా నిను నీవె నుతిచేసి,కొనుట వేత 

నీయల్పతేయ యిట 4 నిర్మలముగ నెటు గంగనయెన్టీిను దర్భ4గంట రాంజు 

కొనునట్టి యగ్నికాం+చన మట్టు త్వరగా బ్ర కాళించి మండినం + గడురయమున 
చే, నాటి వేజాకవస్తువు + నది దహింపం జాలనట్టుగం దన్నుదా 4 స్తవమువేసీ 

కొనినవా౭ డందులకు సరిశగను బరా క్ర, నుమునుజూ జూపంగంజాలయ4+మాట లేల, 

చ, విను భనదగృమం దచలభీవృ ల్తెని నిప్ప రిపు వ జంబు నౌం 

చ, 

నీ 

చినదగు నీగదాయుధముం + వేత థరించిననన్ను ధాతుపుం 

జనియతేపరతంబువలెం 4 జంచలతం గనంజేయంగాం బొసం 
గనిఘునుంగాం గనుంగొనవు 4 కాన నె యోనుతిం జేసీకొంటయుకా, ౨౧ 1750 

కరమున నీగదా యుథము $ క్రాలలగం బాశము కై ధరించి శ్రీ 

కరగతి నున్న యవి(లయ 4కాలునిరీకిని నీచు ప్రా ణముల్ 

తరగ జగత్ర త్ర యాసువులం 4 బాప నేన యోకండః జాలుదు౯ 

బరుషముగా నిజిస్తుతిని + బల్మంగంజూలల నున్నపఏ్ నుడుల్. ౨9౪ 751 

ఐన నిప్పుడు చెప్పుళనట్లు చెప్పం బూన నర్ము౯ డస్తాదొకీ + నరుగుందానం 

గదనంబునకును నిశఘ్నము గల్లు నీవును బదునాల్లు వేల 'షావద్చుషులను 
వధియించికివి నిన్ను 4 వధియించి యిపుడేను వారిబంధతుల 4 వారిం దుడిచి 

కార్యసంనిద్ధిని + గాంచెద ననిపల్కి_ పరమాంగదుండగు + ఖరుండు కోప 

"తే. ముడర వజ్రమువలె బ్రదీశప్తాంగ మలర 
నున్న యాభీల గదం ద్రివ్సీ $ యూచివై చె 

దానకీపతి= యె నంత 4 మానితగద 

యద్ది మిగులకా వెలుంగుచు 4 నడరి వేగ. 9% ఇక్ 
కు 
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క, దారికి నడువుం డగునా, భూరువాముల గుల్మములను 4 బొరింబొరి బూది 

గా రయమున నొనరిం చుచు, శ్రీరాముని సన్నిధికిని + జేరెలా గడంక౯. ౨౬ 

ఆ, మృత్యు పాశ ముట్టు + మిబుమిట్లు నగొలుపుచు 

వచ్చుచున్నగదను 4 జార్జివుండు 

గాంచి యాకొసమున 4 ఖీరబాణముల వేత 

దునిమెం బెక్కు_లై న + తునియలుగను. ౨౪ 

క, శరములచే నాగద యిక్కరణి౯ దుత్తునుకలగుచు + మ్లాస్థలిం బడియె౯ 

వరమం త్రై, షధబలమున, ధరం ద్రోయంబడిన ఫణిపి4ధంబున నచటక౯. ౨౮ 

ఇరువదితి "మ్మిదవ సర్గము సంపూర్ణము. 

30 -వ సర్లము. 

దద్దు రాముడు ఖరునిం జంపుట. శ్రథుం- 

చ, ఖరుని గదాయుధంబు నిటు 4 గాఢళరంబుల. ద్రుంచివై చి థ్ 

ర్ధరతుండు గాన నాఖరు ని¢ర స్తమహాయుధు నేయనొల్ల జ్ర 

పరిహసనంబు సేయ ని సిత4భాసురవ,క్త కము సొంపునింప సం 

గరమునం దొట్రు పాటుంగను ( కర్పురవర్యునితోడ నిట్టనుకా. ౧ 7ర్6 

క, దనుజాధమ! వీదుబలం,బునంతయుం జూవితిపింకం + బూనిక నేయే 

పనుల నొనర్పంగలవో, కన నెంచిలి, మదిం దలంపం4గా నాకంశు౯. ౧౪4 167 

ర్ం బలహానుంశవయ్యు వృథా,పలుకులు ప్రై, వ లిలివి వట్ణ్డి4పలుకుల నాడం 

వాండ వందుం బాండితి, గలవా పప వె వె రినడచు4గద నీచయుకా. ౨౮ 

. ఆగద యిదిగొ నా'యతులబాణంబుల శకలంబులై పడె 4 క్షైతలమున; 

నింతకు మును పల్కి + తీవు నన్నుం జంపి నాచేశవాతుర న ల్ నాకీరిపుల 
బంధువులకు నేత్ర4వారిని దుడిచెద ననిగద యామాట 4 వ్యర్థ మ య్య 

గద యిప్పు; డాచారకలితుండవునుగాక కీ హీనస్షభావుడ4తే యయి వుజి 

కే, యల్బుండవు నయి దనుజుండ 4 వైన నీదు 
ప్రాణములనెల్ల నమృతంబు 4 వై స తేయు. 
డపవారించినవడువున 4 నపవారింతుం 

గనుంగగొనువు నాదుసాహూసథమును రణమున. ౫ 756 

చ, వనుజ! మదీయ బాణముల. 4 దావకవకుము బద్దలై గళం 

బును 'దెగి కాజుర క్షమును 4 బుద్బూ వా నవిభూవి. తమ్ము జ 

క్క_నిగతలిం ద్రా దావంగాణలదు థీ తూ స్థలి ఆూకులపాంసనా! జనం 

బుననె త్వదరగసంతతులు ( భామిరజంబున బ్రుంగియుండంగ౯ా, ౬౪ 760 



ఆరణ్య కాండము ౩3౦ సర్గము, 7 

తే, కరయుగమ్మును జాపుగా + ధరణేవై చి 
దుర్తభాంగననుంబో లం 4 దొడరి భూమిం 

గాంగిలించుకొనుచు, బెద్ద4గా నిదురను 

99 

జబోవంగల విద్దె సత్యంబు + పో త్రికుద్ది. 2 761 

శే, దనుజకులపాంసనా! నీవు + పెను నిదురను 

బొంది శయనించినవిదప 4 మునుల కగతి 

కులకు నీదంచకాటవి 4 లలితసుఖ ని 

వాసమగులగాక; సెక్కు_లు 4 పలుకు రలేఐు. ౮ 7632 

క ఏనుము జనస్థానముసం, దనరారెడు దనుజవాసశ4కలి మచ్చరవ 

హ్నీని సాలే మాను లీవన,మున నిర్భయముగను దికుగం 4 బూవలోలరు నూ 

చ, దనుజకులాధమా! మునుపు + తద్దయు భితీని నెల్ల వారికి౯ 

మనమున నించుకేని యను4మానము లేకయె కల్లంజేయు మో 

వనితలు బాంధవు 'ల్లెగిన + బాప్పసుసం భృతవ క్ భయం 
=] ఇ 

బును గలిగింప కా ర్హలయి + పొంది భయంబు( జరింతు శెళ్లెడకా. ౧౦ 176} 

వీ త్వత్తుల్యదుర్వృు త్తి + బాగుగా నలవడ్ష( 

బావివా నిన్నును + ఛభర్తంగాంగ 
గ్రహియించినట్టి రా4తసకాంత లింతకు 

మును దుణఖమెజు6గకుంశడినను నిపుడు 

దు8ఖరసంబును 4 దోరంబుగా సజిం 

గినవార లె కామ +4 మన6గ6 బరలు 

పురుషార్థ మును మాని 4 పొాగులుచుంచురు; నీచ 

ఘాతుకా! కు ద్రాత్య [థీ తామ రేంద్ర 

తే. కంటకా! మాను లగ్నుపం థి నడం వేల్చు 

నపుడు నిను. బట్టి యె విఘ్న + మనురునొ యని 
సతతళంకితు లగుచునే 4 సాధ్యసమున 

నగ్నివై తురు గాదె యా4హవిసులా ద్ర, ౧౨ 

ల్ 

మడరంగాం బరుషమై+నట్టి నిస్త్వనమున. బలికె నిట్లని రామ+భ ద్ర! నీవు 

గర్వితముతివై తి 4 కడు నిశ్చయంబిది కావున సాధ్వస4కారణములు 

పొడసూపుచున్నను 4 బొందక భయమును గాలవళ్యుండవై 4 యోలీ నిది 

తే, వాచ్య మిద్ది యవా చ్యపుం+బలుకటం చుం 

“"దడెలియంజూలక్ వ్ర లెద; 4 విలను గాల 

పాశబద్ధులు పురుష లవాారొ? వార 

లఫగతషడింద్రియార్థులై 4 యల్నమతులు, ౧౮౪ 

165 

రణమున నిట్లు సం+రంభించి పలుకు రామునింగాంచి ఖరుండు ప్ర +భూాతరోవ 
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UK తెలియరు కార్యా కార్యం,బుల నించుక యేనియనుచు 4 భూరిధ్వనితోం 
బలుకుచు బొనుముడి పెట్టుచు ,గలహమునకు నాయుధముల(+గానకత్వరతో ౯. 

క, కనుగొని నాలుగుదిక్కులం గనియం డాపుననె చూడం + గడు భాయదం బె 

తన రెడు సెనువృక్నుంబును, దనపూ నిక్ కద్ది మిగుల 4 దగియుండుటచేలా, 

తే, పెదవింగొటుకుచు దానిని 4 బెల్బగించె 

నంత నద్ది మహోస్థూల4మై యసంగట 

నతిబలుండగస ఖరుండ నై 4 యారవరిజు 

చెలగంగా నత్తుకొనె శెండు4చేతులం గడు ౧౭, 69 

చ. కరములం బెకీ నెత్తుకొని 4+ గాఢబణం బడరంగ వై చిని 

రృరనుగు దీనం జచ్చితివి $ రామ యటంచును బల్కె; విక్రమ 
స్పురణమునం దనరు రఘుశ4భూపకులాళభ రణుండు పెకీ స 

త్వరముగ వచ్చు నాద్రుమము + బాణములకా వడిం ద్రుంచె లీలతోలా, ౧౮ 
ఖరుం డొగి రణసాధనతతి, విరహీతుం డై సాధు భావ4+ఏరహి తుడెట౯ 

బరికించి తీ వ్రకోపము, ధరియించె౯ మదిని దద్వ4ధంబును చేయక. 77 

క, అంతట రాముడు రోపా, శ్రా ౦తుండయి స్వేదబిందు౪గణవృతతనుండై. 

యంతేట ర_క్లిమ కనులను, వింతంగ నెలకొనంగం గూర్చె 4 వేయికేరంబుల్, 

చ, ధనువున వేయి బాణముల 4 దానొగిం గూర్చి సురారి నొంచె న 

స్పెనువిశిఖంబులం గలుగు 4 విసృృతమా వివరంబునుండి యొ 

య్య న బహూ ఫేనిలావృతవమ4హోరుధిరం బులు "వే స్కవించెం బెం 
అ మక శి చ క్ పున దనరారు వనసవణ+భూ ధ్ర మునుండి పృవాహము ల్వలెకా, ౨౧ 178 

క, అని రాముం డేసీన బౌ,ణనికరముల నంగములు వ4నటం బొందంగకా 

జనామదమున నెత్తునువా,సన గృమ్మల నురవడించె 4 జానకిపతి వె, ౨౨ 17114 

సీ, ఖరుం డట్లు జృంభించి4కార్ముకమున సాయకము గూర్చుటకు(గానిశక డంగిదాని 

విడుచుటకుంగాని 4 తడవు లేకుండంగ6 దనమిో:దం బడివచ్చు4టను రఘూ శ్ర 

mM 

* త మాపతంశం 'సంగబం కృతొర్ర రుధిరాప్టుతేం, అపాసర్పత్పలతిపదం కించి _క్తే రిలే థి 

ని కృమః-అనిమూలము. దీనికి వ్యాఖాన్టనక ర్రలు వ్రాస్న యర్భ నుంకేయు నీ సీసపద్యమున నిమిడి 
© 

యున్నది. ఇందు పీ రాము6థు వెనుకకు గొంచెము జరగెనని యుండుట గన్చట్టు, ఈ విషయ మె 

గోవిందరాజులు ంప్యవి రణే కించి దపసర్పణం భూరస్యాయు క్షం, తథాపి సర్వతో బలనతిహ్య 

న్యథానుపస క్తి రితిన్యాయే నాససర్పణ౦ వినా తత్సంహార హాత్వలావా దపసర్పణ౦ నదోషఇతి 

హృదయమ్” అని (వాసికి. మెహిళ్వరతి ర్థులు కాచి దతిసంకట బెళకాలళకూ: విరధురంధరాణా 

మపి సవుకే మిద మసపసక్సణ మితి భానః” అని వ్మానీరి. ఈభావము పద్యమున6 గన ంబడకుండు 

టకు. గారణ మిట్రిని ప్రశ్నోత్తరములు చమత్కొా_రముగా (వ్రాయ(బడునవి. వానిని దెనుంసున( 

జేర్చరాదని నాభెవమని గృ హింపవలయు, ఈ కార్యము నాము (డు శేయుటనుగహార్చి ఛసళూ తివుపహాో 
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ముండు చూచితా నవ్హ్మ్కతోెడిగినయాసా యకమువై చుటకుసందు4గల్లుటకును 
దనుజునిమేనిర4 కము "తనతనువును నంటునో యను న నస4హ్టిమున నడుగు 

. లిడుచు నాకకొంత వెనుకకు 6 నేగ; నంత 

ఖురునిం జంపంగం బూని విశ కృమము మొణిు య 

నగ్నివలె నుండుచుకా బొల్లి 4+ యసరమైన 

బ్రహాదండ డమువల నున్నళళాణము. నాని, ౨౮ 775 

నారిం గూర్చెను మును జం,భారియు మతీవిభవయుకక్తుం 4 డె రామునకుక౯ 

ఊారాందగు కాలస్థితి, నారని యాశరమగ స్త్యుం + డను మునివలనక౯ా, ౨౫ 

. కలుగునట్లు చేసెం + గాన నాశరమును, ఖరునీమైనివై చె4 ఖరశర మది 
చాపము క్ష మగుచు 4 సరభసగతి వ, , పాత మట్లు ఘనర4వంబు 'సెలంగ, ౨౫ 

ఖరువక్షం౦ంబున నాళున్కు సురారియును నావు బా ణ+కుచి వద్ధుండ్" 

చు రయమున6 బడియనప్పుడె, భరణికా విగతాసుం డగుచు. 4 దల్లడపడుచుకా, 

జక్క, మును పల శ్వ తారణరం, బున రుద్రుని నేత్రవహ్నిం + బొలినీిన భయక్స 

చ, 

hia 

ద నవి క,ముం డగు నంతకు, ననువ్రున ఖరుం డపష్నెకూలె 4 నవనీస్థలిపె .౨౭ 779 
ఖం (J ర డా దా 

హరివాయవజభిన్నతను4డై పడు నృత్రునిభంగిం జాల థీ 

కరుండయి యొప్పియుకా నురుగు 4 గాడినమాత్రనె చచ్చినట్టి యా 

సురరివువర్వు (౫° నముచి4 చెప్పున, నిం ద్రునివ టె సాయక్ 

స్ఫురణమున౯ న్ఫుతుం డయిన థీ కూరబలాసురవేతింగాం బెక, ౨౮ 17౯0 

అంత బ్రహ్మాక్షులా + యననీశమానులు పరమసంతుష్ష్టుల 4 వచ్చి కరాడి 

రఘుశాము? "ూాజించి $ రమణ నిట్టనిపల్కి_ రతుల తేజాండు పా4కాదిదనుజ 

శాసకుండయిన ని+రరనాథుండీ ఖరవధమున కై. శర+భంగునా శ 
న్ ౨ a Ce 

నుమునకు వచ్చెను 4 గృనుము దప్పి నటించు పాపకక్ష్యులు క్రూరు+లై పరం గెడు 

శే. నీసురారులం జంపింప + నెల్బమౌాని 

వరు లుపాయములను జూల6+4 బన్ని యిందుం 

గలుగు నాయాయి యా శృమంశబుల( గనుసెప 

మున సె నిన్నీస్థలంబును 4 బొందంశేసీ, 3౧ 75 

కవి చమతో_రముగా ను రక్రథరానుచరి క్కేయన 

“పృద్దా స్పై సే న విచారణీయచరితౌ స్రస్టంతు కొం వర్ణ వ్ 

సుంద క్రీదమనే వ్యఖండయళనో pe మహాంతోహి తే 

యాని త్రీ ఇ్యపరాజ్ఞుఖాన్యపి పదాన్యాసక ఖూాయాధథడే 

యద్యా కాళ మింద, నూనునిద నే తతా తాష్యభిజ్ఞ' జనః.’ 

అని లవకుమారుని నోటు6 జెస్నించిరి. ఇట్టివి చమత్కారమున కకాని కథకు సంబంధించినవి కావు, 

* ర్రుద్రేణేవ వినిరస్ధః శ్వేతారణ్యే యథాంళే$ః-అనినూలము. 



209 ఆం ధ్వ శ్రీ మద్రామాయణము 

క, కృతకృత్యు లై 6; దశరథ, సుతవర్యా! నీవు మాకు 4 శూరత మెణియకా 
వృేతినొనరుపం దగు పనియిది, యతులమ్ముగం చేసినాండ 4 వప్పనిం బూన్మి.౯, 

కో, పరమర్ధు లింకమో(దట, నరణ్యమున నిందు శర్మ 4 మలరంగ ధరా 

త్కరకృత్యములం చేయుచు, నిరతము నివసింపంగలరు 4 నెమ్మింగనుచు౯, 399 

చ, అని వచియింపుచున్న సమ4యం౦బున నిర్ణరణారణుల్ దివం 

టునం బరిహర్ష ముం ననుచు! 4 బొల్పుచు ఛేరుల మైాయ(శేనీ, "రా 

ముని ది బుష్పవర్ష మున + ముంచిదె విస్మయ మొస్పుచుండ నా 

యన విబుభేశ్వరుల్ గలిసి 4 యాద్చుతిం బల్కిరి వ్యోమమం దొగి౯ా,.33 7234 

సీ, సార్లముహూ ర్హమం 4 దలీభయంకరనవుగు నీయాహావంబున 4 నెంతొఘోర 
వి క్రేములయి లోకధీకగులగు ఖరదూ షణాదులును జ4తుర్ల సను 

సంఖ్యాసహసృ్యముల్ + సమసిరి రాముచే నిశితబాణములచే + నియతేశ క్రి 

నేమియద్భుతకృత్య 4 మిది విదితాత్తుంవ" నున రాము. డెంతటి4మహి త కార్య 

ఆ. మును నొనర్చెనార! 4 భారివి కను మేలు? 

యితేనిశ క్రియ్మి ? 4 యిద్లి యంతి 

యును దలంపం చేశ 4వుని శ_క్రిసా నుర్ధష్టి 

ములవలెను నచింత్యేశముగను దన రె. 5౬ 755 

చ. అని వచియించి చేవవరు 4 లందటు నచ్చిన దారింబోవ న 

జ్ఞనకజతోడ లత్షణుండు 4 కౌర్యఘునుండు మహీ ధ కంధరం 
బును విడనాడి రొనన్రని 4 భూతీగణ స్తనకార్యమెంచి వ 

చచ్చెను దనయా (శ్రృముంబునకు. + చెచ్చెజు నంతట శామువవా _ర్రియుకా 38 

మ, ఘనశౌర్యం బలహారంగా విజయు(డై + త్త చేవమానీంద్ర పూ 

జను మోదంబున6 గాంచి లత్ష్మణుండు తో + సంతోవ. పార రాం 

గన్ తత్ప్చూజను గాంచి యా శ్రమము నత్క_ంఠంబునం బొచ్చె; న 

జ్ఞనక వ్యాపతిపుత్తి యాత్త్యవిఘం జం4చ త్తెజు లో కేశ్వకుక. 3౮ 781 

నీసమాలిక :___ 

*పదునాల్లు వేలతి వ్, వసు ధా పతికుమారుం 

డొక్క (డే మార్కొని 4 యుద్ధ మెట్లు 
చేయగా గలండని + చి త్రేంబునకా సత్ర 

నందుచున్నది గాన 4 నపుడు రాము: 

డసురుల: జంపి జ$¢$మంబును బొండంగా 

పిరకులంబున 4 విశ్రుతమగు 

* శంద్భ ప్లా కత్ఫుహరతౌరం మహర శాం సుఖాసహమ్-అనిమూలము. దీనికి గోవిందరా 

జను హేళ్వరతీ ర్థులు వ్రానినయక్థ మోసీసమాలికలో నిమిడింపలుడినద ని గ్రహింతురు గాక, 
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జననంబు: గాంచిన 4 వనితాకిరోమణి 

కావున న్సీరాము! 4 గాంచె మజీయుం 
జబెవుసంగరమునందుం 4 గనణబకకయెముండి 

జస ఆం యాని యపుడు చెంత నెయున్న 4 యమ్మప తు 

గనులపండువుగాంగం 4 గనుంగొనియెను రక్త 

సికాంగ మంతయు 4+ చెలంగుచుండ 

సేషదబిందువ్రలొప్పం థీ ట్రియుడై నరాముండు 

బడలియుండంగం గాంచెం 4 బంకజూవ్స్; 

జనకజాలత్షుణుల్ 4 చనుషెంతురా యన్ 

యాదిక్కుు వంాచుచు+న్నట్ల రాము. 
6 

గనుంగొనియెను; మజి 4+ దనుజుాలెండజొ తాను 

నన్ని మాపంబుల 4+ నమరి దివ్వ 

మంగళ విగృ్యహా4భంగ నాందర్యంబు 

తనరార నున్నట్టి 4 ఘనునిం గాంచె; 

నింద్రాదులకు చెల 4 నెదిరింపంగాశాని 
య 

ఖరదూషణాది చా+కసనినహాము 

నొక్క_ండె పొలియించి + యురుతరజయ మొంది 

యవలీలంగా నట + నలరు నాథుం 

గనుంగొనియెను; బుకుళషుని యాకృతింబొంది 

వనిత యె యెనయల్లునిని నిన్ను. 

బొంది నాతండ్రి, య+సహ్పోల్క్. దలంచునో 

యని యనివేకంబుశనను మును మది 

దాను. దల౦చిన$వాని మహాత్తుని 

గనుగొనియెను శత్రు(కాండములను 

తణమా త్ర మున బ్రౌఢ 4కెర్వంబునం జంపి 

తమకు రక్షకుడని 4 తలంచి తనదు 

రతకదయాపమే 4 రహి. జెలంగంగనలె 

నంచు చెంచెడు ముని&సం చయముల 

కఖలసుఖమ్ములు 4 నమరు నట్టానరించు 

కరుణాస్వరూపునిం + గాంచి యంత 

వైదేహి సంత్ ప+నార్జిం "'జప్పలం దేలి 

విగయం గాంగిటంజేర్చి + వితతదనుజ 

శతి హూతమాటకుం 4 దనవుది మిగులంగ 

వార్ష ముం బొంది నమూ4యని మొన నిసు 
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తే, ముంతయును గానింబొందక 4 యాత నుహిము 

మలర నుండుట. గనుచు న4త్యంతము దము 

మజియు6 బొంచెను; రాక్ష్షసథమండలంబు. 

జంవినందుల కలది మ4హోమును లొని, ళం 18 

కో తనుం బూజింపంగ రాజిలు, తనభ ర్హను జూచి శశివ4దన జానకి రా 
ముని మజీ బిర గెగ్గట, నునుచుకొనుచు( జాలహార్ష 4మొందెకొనుదిళో౯, 

ముప్పదియవ సక్షము సంపూర్ల ము, 

3౧౨వ సరము, 
౧ 

యిరు అకి ంపను(డు ఖరాదుల మృతిని రానణునకుం చెల్పుటు. రు 

శే, ఖరుడు తెగినంత రావణా4సురుని బాదు 

డగు నకంపనుండను దైత్వుం 4 డపుడె పోయి 

లంకలోనున్న రావణు 4 లలికశర, 

పరుని గనిపల్కె, దొందర్శపడుచు మిగుల.౧ 190 
క, విను రాజ! జనస్థానం,బుననున్న నుఠారినివహ్యములు హతమయ్యె౯ 

ఘనబలులు ఖరముఖుల్ ధ,గ్కునిపీటికి బోయి శేను + మునుకొని యెట్లే,౧౪ 
క, శ్రమపడి వచ్చిలీ. జూనక, మిముంజూడగ నన్న వినుచు 4 మిగులం గో భం 

బముర౯ రకాంతాతము, లమరంగం గనుల౯ా దహించు+నట్లు జగవుప౯ా, ౨౮ 

చ. పలికె నకంపనుం గనుచు. 4 బౌరుపష ముట్టిపడంగ మాపు గే 
"పొలిసె నెవండు? రావసుల+పుంజముతో. దగి రమ్యమాచు ని 
మృులందగు నాబన స్థలము 4 నూస్ట్రుం డెవండు హారించె నిజ్ఞగ ౦ 

బుల నత. డుండగా€ గలదె 4 పోల దలంచిన (జోటు రాక్షసా, ర 193 

కొ, వినుమా! నాకసకారం, బొనరిచె నేనిం ద్రుంజై న 4 నురుబలుఃడగు య 
తన్భృపుండై నక యముంజై,నను గేశవ్రుక. న వ సుఖము+నం బొదలండు సూ, ౫ 

నేనన్ననో యమునికి యముండను నగ్నినిం గూడ దహీ యింతు4నిముసమునను 
న్ఫుత్యువ్రునకు. గూడ 4 న్ఫుతిని శూర్పంగ నే క్రుంగ గ్రుద్ధుండ నై తి'నే4గోరి నాదో 
'లేజమ్ధున౯ా దగం + దీత్షుదీధితి నగ్ని దహియింతు ప పవేమున. 4ఉ దనరు వాయు 
వునుగూడ నాపనే4 'ర్తనటంచుం గు గ్రుద్ధుండై పలుకు దళ గీ గను + పొెరళషంబు. 

ఆ, గని యకంపనుండు 4 + కరములు మూాడిచి 

భయమువలన. దొ (ట్ర, 4పడెడుపలుకు 

లను వచించె నిట్టు4+లను గోరువాండ నే 
నభయ మనిన రాతథ4సాధిపుండు, ౮ 195 

er 
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క, వానికి నభయం బొసంగిన, దానవ్రుం డా భయము మాని + నను జేం దని పాన 

నూనిన విశాగసంబునం, దానిట్లని పల్కెౌ మదిని 4 ద చ్చి తోలయకా, ౯ 96 

సీ, దశరథభూజాని 4 తనయుండు రాము డనాగ్గి(డు గబండు దూ4ీపమున నతండు 
సాటి లేక చెలంగు 4 సన్నుతంపందగు వ్రాయంబు చెలంగు వథర్యమున నతని 

కిలసమానులు లే ర4హీనవృవస్కంధు డగుచు సృత్యాయతేం(ుగు భుజ 

యంబు చెన్నారంగ4నాతండు పొలుపొందుం దత్కీ ర్తి రి యసవమాన+తం జెలంగు 

తె, నీరిని దులందూంయగు నసద్భశ 4స్థిరబలంబు 

శౌర్భమును దగియుండ నె4సరీగునతండె 

మనజనస్థా న ముంతీయు 4 దనుజవితతి 

నని నశింపంగ దాను జేశసెను గడంక. ౧౧ 797 

క ఖరదషణముఖ్యులు చ,చ్చికి; నా రాతసపభుండు 4 చెచ్చెజు విని బి 
కరకృష్ణ సర్పమట్లుగం గర ముచ్భావ్టసములు పొలయంశగా నాతనితో౯. ౧౨ 

తే,విను మకంపన! రాముండు 4 విబుధవర్వు 
ననురులను నందజింగూడీ 4 యాజనస్థ 

లమునకుకా వచ్చెనాయేమి? 4 యమకులం వగ్గు 

చెలిమి లేకున్న నొకండేమి 4 చేయగలడు? ౧౩ 799 

క, అను మరలం బల్కురావణు, ననూనశెరోప్ట క్తులెల్ల 4 నాలించి యకం 

పనుండు మహోత్తుని రాముని, ఫఘునబలకౌర్యములం. జెప్పళీగాం దలంచి నుదికా, 

ఆ, పలికె ధనువు బట్టు 4 వారలలో నగ గంగ ణుష్ట్రం డమలశ స్ర్ర+గ ణవిదుండు 

సర్వసుగుణనిధియు. ఖీ జారు తేజస్వియ, నగును జుమ్ము తాముం4ీ డసదృళుండు, 

అనిం బురందరసముం4డగు వుజి బలవంతు; డయి ర్కక్తనయనుండై $యతిగభీర 

దుందుభినిధాప్తన 4 తుల్యకంఠస్వనుం డయి చంద్ర బిం బాన్యుం+డై చెలంగు 

ననుజు(డు లత్ష్మణా+హ్వోయు. డాతనికిం గలం డట్టి శ్ర్మంతుండై ఉయలరు రాము. 

డ వనీశవర్యుం 'డాయనుజునితో గూడీ హయుజేవ్రండు వాత, వహాని( గూడి 

శే, నట్లు చనుదెంచి దనుజుల + కా శ్రయమగు 

నాజనస్థా నమును “వేగ + నాతమునేసె 

నతనికిక్ మాన్యులా సురథలనంగ నెవరు 

గాని యటవచ్చి తోడ్చడణ4గాం దలంపరు ౧౭౪ 5092 

మ. అనుమానం బినుముంత శే దింకను గృశవ్యాడాధిపా ! స్వర్ల వుం 

ఖనితాంతో గ గములైన తచ్చురము లుగ వ్యా త్త శ్రవశ్తావాంలై 

దను జేం డ్రా గ్రసించె; సాఫ్వనమునం 4 4 దాశెంతయుం దూలి య 

ద్షనుజవ్రాతేము 'శన్నిత్ర తోవలను ను4గ్ధామా ర్తిచేం జాజనో ౧౯ 803 

రా 
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* శ్రీరాముడే మీాటీ 4 వారికాయాయి త్రోవలముందు గా నిల్చి 4 వరుస గానం 
కుండి ననఘాత్త 4 ప ప్రృబలుండై వ్ రాము డిసి జనస్థాన+మెల్ల నంత 

ముందించె; ననిపల్క_ 4 నుగ్భవా రను దాని విని యాజనస్థాన మునకు "నేను 

జనియెద; రాముల; కృణులను జం పంగ ననీపబ్కా నయ్వుకం+ పనుండదు దనుజ 

తే, పరినీ గని పల్కె రాముని, బలము బారు 

మనమును నట వారివారికి 4 ననముముగాం 

ననంబడినరీతి విడువశే4ను నిటం జెప్పు 

వాడ వినవయ్య్టి రాతస+వర్య! యిపుడు. ౨౨ 804 

స్ రామచం ద్రుండు మ4రార్టిద మోటు టచేతంగోపమొం౦దున యేని4సుతల మందు 

నశనిసా' థింపలే + రన్యు లెవ్వరుగాని యతులితయళుండయి + యమితీవి క 
మము గల్లి సలిలపూ (క్ల ముగా నొప్పిన ఘననదీ వేగంబు 4 ననుపమాన 

నరముల త్యం 4 “కని నిలుపంగాం గలదు; గ్ర హోలి నకు త వితలిం 

గ్రాలు నభంబును4గలవిల పాటొ౦ద. జేయగా? దగియుం౦డు4 4 శ్రీయుతుండగు 
కే, నతడు సం ద్రమునళా భూమి 46 యంతరించు 

చేని దగ నుస్ట్రంపలాం 4 బూనలలండ 

టంచు వాొనునునవతార 4 మటు వరాహా 

మూ_ర్రియవతారమును చెల్ల +ముగ( “దెలియంగ. ౨౮ 805 

క, పలికి యకంపనుం డిట్లని, పలికెకా వురలకా మహోను+భావుం డత డు 

జ్ఞ ప్రలశే_క్తిగాన సంద్రము, వలీయలీకట్టను దగంగం 4 చెండి జగములక్ొ* ౨౮౪ 

కే, దాని నీటను ముంచు ను+ద్రామశరము 
లను ,బ్రయోగించి యంబుధి4కిని ననిలున 

కును జెలంగెడు వేగము. + గూడ నడప 

జూలుసని పల్కి మజీయును 4 లీలల బలిశె, ౨౫ 807 
సీ, సురుచిరయళుండై నపురువనింనూుడతండుకెర్భంబున ౯లోక4సమితింద్రుంచి 
మరల౭ గృమంబున 4 మనుజుల సృజియింపంగను గూడ శ కుడ డై +శనరుచుండు 

దశవదనా! సర్ల4తేలము పాపుల కెల్ల 6 బడయరానట్టుగ 6 4 గడం నీకు 

గాని రాతసులక్రుం+ గాని యుద్ధంబున నతని జయింపంగ 4 నలవిగాదు 

దివిజదానవు లొక్క_4తీరున వచ్చిన నతని వధింపంగ 4 నలపి గాద 

1 యేనయేన చ గచ్భంతి రాక్ష్షసాభయకర్శితాః, 'తేనతేన స్మ పక్యంతి రామమేవా గతే 
స్ట్ర్ళః-అనిమాలము “ఆౌనేన స చృతిరాకుసం స్వేచ్బాగ్భహీతచేహశ్యం వ్య జ్య జే” అను మాళ్యర 

పేర్గాళిప్రా హొ, యము తనిక్లోకిభావము నిటుం గన6బ దబు పంబడినది రహి వాంపందగసస, ౨ 2 కృతా రాజక 

హీన క్రేం రామస్య బలహౌరుపమ్.,,..., విభుః -అనిమాలము. రస కమల నమహేక్వ్యారతీర్థుల 
వారియు, తనిక్లో కియు భానము నిట నిమిడింపలబడినదని తెలియందగు. ఈపద్యములలో నూ 

శ్వరతీర్థా ద్య భి ప్రాయము సంత్నీ ప్తము. 
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కే. టంచు సృష్టి స్థితులకు సం4హారమునకు 
నెళ్ల వేళల నవతార + మె త్తినట్టి ఇ 

పరుండయిన రాముడే యను భావమొస;గు 

పలుకులను మెల్ల (గా నకం+పనుండు పలికి ౨౭౪ £09 

క. దనుజేశా! నాయాశయ,మును జెప్పీకి నింక రామ4మూ 8 వధింపం 

గను దగు నుపాయమును నే, వినివీంచెద చేకమతిని 4 వినవా వకుస౯. 

సీ, కలదాతనికి భార్య + విలసితమధ్యమ యావనమధ్యస్థ; + యస నృశసుగు 

ణాభిశేవిత నీత $ యనంగ జెలంగెడు నాధ్వీమతకల్లిక 4 సమవిభ క్ర 

సకలాంగసుందరి 4 జగ తిలోం గల్లిన కాంతలలో మేలు+బంకి రత్న 

భూమీతమృదు దేవా 4 పొలుచుచుండును, చెవతలభోన గంధర్వ+4త తులలోన 

కే, నచ్చరలలోన దనుజసం+హకిని నామె, కీక్స సేయంగ6 డగినట్టి 4 యింతి లేదు 

నునుజులం దెట్లు గలదను4మాట పలుక్కవచ్చు! గావున దను శేం ద4వై శ మావు, 

క, చని యావనమున నంతటం, గనుంగొని యారాముభార్యం + గని బలిమిమెయికా 

గొనిరమ్మా, రఘురాముడు, వనితామణియందుం గామ శిపరతం గను జూి.3౨0| 

జన, కనుకన వీతడానీ మణశ కాలము తా బ్రదుకంగ ౬జాలకా 

మనుజవరుండు ప్రాణముల 4 మానునటంచు వచింప నంతేటకా 

దనుజవిభుండు దీర్ధభు జ+ రర్చు(ఃడు గావణు! డయ్య్టకంపనో 

కిని విని మున్ను తాను ముని(కీ క్రిత వార్హనెజుంం గావున౯, 304. 812 

తే, మదిని జక్కంగ యోజించి 46 మంచిదనుచు 

నయ్యకంపనుతోం బల్కె + నళ్లు నేనొ 

కండె ప్రొద్దున సారథిం + గలిసీ పోయి " 

సంతసంబున నీవన్న4చందమున నె. 3౨౪ 818 

తే. రాముసల్నీ ని గొని తెత్తు + రమణ నిమ్మ, హోపురంబున కనిపల్క్ 4 యర్కురీతి 

వెలసి యశ్వుతరంబుల 4 అలితభాంగిం, బూన్చియున్నరథంబు వై (4+బూన్కి_ నెక్కి, 

త చింళయిత్వా నుహాచాహు రకంపన మువాచహ-అనియాలము. దీనికి గోవిందరాజులు 

ముక్కొ_స్య ముకా)-ర్గ్ 8 అనునట్లు (వ్యా సీరి. నముహేక్వ్టరతీర్థులవారు చక్క_ యా ద్నిభొఐమును విప 

CC 

యే హతా సృమశే౭_రయః, కాంగతిం మృ తిపద్యంతే శేన తే హరిణాహతాః” అని పృశ్ళించెను, 

మహర్షి యు, “యమేయేజా తె కశ్చ కృ్ధరెణ రాజక శే లోక్య నా జన జనార్హ సేన, లేతే గతా సన్ని 

లయం నశేంచ్చాః క్యోధోజ_పి చేవస్య సకేణకుల్యః. శుత్వా తత స్తద్వచనం నిశాచర స్పనత్కుం 

రించిరి, రానణు (దు బోధారియె సనక్కు మూరునియొదకుంబోయి మునీం,దా,! * టె త్య దొననకమొంపి 
యమా ది a 

మారస్య ముఖా ద్వినిర్షతం, శచా ప్రహృష్ట స్పృబభూవఐ విసికేః కథంను యాస్యామి హరిం మహో 

హే”. ఇత్యాది పృమాణముల. ననుసరించి దళకంధరుండు నీతేను వొంగిలించుట తనకు శగవక్ళౌ 

న్నిధ్య పా, పికొజక*ే కాని యింకొక హౌతువునకం గాదని స్పస్ట్రపజచిరి. ఆభాఐమే యిట 

శ్ - 
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క్ దిక్కు ల వెలింగించు చు. జసె, నక్క_రణికా దనుజనాధుం * డారథ మెక్కం 

చ. జ 

gir 

UK 

Pig 

జక్కనీయరద౦ బడి సెం, పెక్కీ_నగతి నభమునందు 4 నెసంగు చుం జనుచుకా, 

జలధరనుందు వెల్లు శ్రశిశచందమునకా వెలునొందుచుండె ని 

ట్రలరుచు. చాట కాతనయు 4 నాశృమ మొయ్యనం బేరి యందును 

జ §లనుగు లేకు డిగ్గి సుర4సంఘుము థీతిల లోని శేగ; ని 
కేలహృ దయంబున౯ దపము 4 సల్పెడునాతండు చీ తిమోటింగ౯, 3%4y 816 

. దనుజివశేణురి రాకం గని + తాను నెదుర్కొని స్వాగతో కుల౯ 
మనుజుల కొంచరానివగు 4 మం చిపదార్థముల౯- సురారి రొ 

జును నలరించి యాసనము 4 మాపి యథావిధి నర ర్బ్ఫముఖ్వపూ 

జనము లొనర్చి యిట్లనియె 4 జక్క నియర్గము గల్లు మాటలకి, ౨౭ బ్ర 

. దనుచేందా! కుశలమె కద, దనుజుల కొంవటేికి నిపు 4 తవుదిటు వేగం 
ww థ్ 

బున వచ్చుట చే సంశయమును భొందితి నాదుసాగంక4మున నని పలుకక, 

. మారీచుం డన్న య4వ్తూటల నాలీంచి వాళ్యకోవిదుండయి 4 భవ్య తేజు 

డగు రావణుం డిట్టు 4 లనియె నాతనితోడ నల్లి ప్టకర్యుండై +నట్టి రాముం 
డకట! నాశారత్యు4డ న ఖరాసుకుం జం పెగ వదీయింప గ సాధ్యపడని 

యాజనస్థానంబు+నందున్న దనుజుల నందటు వధియించె 4 నాహవమున 

. నతనిభార్వ నేను 4 నపహారింపంగ నున్న,వాండ బంధుజనుల 4 వె రికొసంగి 

యొంటినున్న నాకు + నుద్గతి సాహాయ్య, మావు చేయవలయు + నిట్టి పనికి రం॥ 

అని దను జేంద్ర్రుం డాడిన విని నూారీచుండు పలికె 4 వినవయ్యా! మి 

త్రునిరీలి నున్నశ శ్రున్ర, జనకజ యనుమాట నెవడు 4 చక్కగ జెప్పె౯ా 

. నిన్ను మాపుమాప 4 నిక్క_ంబుగా నెంచి, నట్టి డాయ యెన్నం 4 డామెవేరు 

నీకు. జెప్పు? నెవడు + నీవేం దిరస్కృతుం, డగుచు నోర్వం జెవ్వ4డసుర నాథ, 

. నీకుమైశ్వర్యంబు + నిశ్చలమగుటకు నెవండోర్వకున్న వాం 4 డిపుడు చెప్పు 
సీతనిచ్చటికిం దె4మ్లాశేలీ నని నీకు జెప్పువా. జెవ్వండో 4 చెప్పు నాకు 

దనుజ నాయకుల సంతతికెల్ల శృంగంబ వే యగు నిను. జంప నెవండుతలంచె 
నిక్కార్వుమునకు ని4న్నెవ్వండు పురళాల్పెనో యతండే నీకు 4 నుగ వెరి 

. సంశేయంబులేదు 4 సమధిక కూ రస్కర్పంబునోటినుండి 4 ప్రా నదంప్ర 
నిక్క మెవండు వెపుకు + నీచెతం బెజికించు చున్న నాడు? 7 తేండ నన్న తయళ. 

నిను నెవ్వం డిట్టి కార్యం, బున జెడు మార్ల్షంబు నిపుడు 4 పూనలోంజే సెలా 

దను జేంద్ర సుఖముగా న్సద్రను జబొం'దెడు నీశిరస్పు. ఉట దగ నిన డడంచెకొ, 

పరిళుద్డ సద్యశో'$వంశ ప్ర ప నుతయే య గృహ స్తంబుగ + నతిశయిల్ల 
నతులికం బై న శె +ర్యం బె ముదోదకనుట్లు ఫౌసం గంగా (| హోరిదీర్ధ, 



తే, 

న్స్ 

లే, 

ల్ 

ఆరణ్య కాండము ఆ వర్తి సర్గము ౬09 

చాహుయుగం బె వి4భాసురదంతేంబులుగ వన్నెగులుకం జెశల్వునం జెలంగు 

నట్టి శ్రీరాఘవుం+డను గంధగజముండు దాని నీ దేశయు+ద్ధ ముల, చేతి 

చూడనైె న నశక్య్వమె 4 సుమ్ము యుద్ద 
ర —శ్రీ థి 

మింక నెవి్టధిం జేయనౌ + శంకవలదు 
ర = ac రామగంధద్వి మెంగ్రమ+రాళతి పెసస్టి 

తృణములం జిమ్మివై చు సూ$నృతము నుమ్ము. ర౬ 824 
లా జీవా హాజీ 

అనిమొన నిల్పుట 4 యనునదియే సంధి వాలాగ్యముగం గ్రాల 4 బాణతతియె 

వికతనఖాదరింగ 4వితతియె వెలయంగ నిశితాసిదంప్తలు 4 నిక్కుచుండ. 

బటుతరదానవథీపం క్రివృు గావళి జం పెడి శ్రీరామ దం వ సింహా 

మిప్పుడు నిద్రించికయే యున్న దద్దాని బోధింపందగదు వ4భూ! శరాస 

నాయత గ్రా, హవి4హారమై భుజవిచ్యుతాంబక వేగపం+ కాన్వికేమయి 

ఛరతరంగసమూవామెై 4 సనురరూప 

సలిలసంపూర్మ్మ మై సాధగష4సం౦ంబు గలుగ 

నవురు రఘురామ బిలముఖశరుందుం బడుట 

తగదు తగదిది తగదయ్య $4 దనుజవర్వ : ఈ౮ ఏ5 

లంకాధినాథ! క4లతను మానుము రాఘవునియెడ నింక నో4దనుజనాథ 

లంకకు శుభమగు 4 నింకం గలంతను మానుము లెస్స పొమ్ము, వు4రమున నీవు 

డారలం గూడి నిత్యము క్రీడసల్పుము భార్యానిపితుండయి 4 ననములందు 

విహరించుంగాక యాళ4ప్పథ్విశసూనుండు) "'రాముండంచనిపల్క_ 4 రావణుండు 

. శటకాసుతుమూటలం. 4+ దగినవనుచు, విని జవంబున మరలివుశరిని గనంజని 

త్రనగ్భహో శ్రముముంబొంది 4 ఘనసుఖైక, నిష్టతో నుండె జానక్కినిరతి మాని. 

ముప్పదియొ కటవ సర్గము సంపూర్తము. 

39౨వ సర్లము, 

ందుడు శూర్పణఖ లంకకుం బోవుట. శ్రుఢుం- 

తరువాత శూర్పణఖ రఘు,నరు' డొక్క_(డె దూవణాది 4 నరరాతుసులకా 

నిరుపమభీకరతే "ర్యులం, బరజన కాలాంతకులగు 4 వారల నెల్లక, ౧ డిగా 

పదునాల్గు వేలమందిని, గదనమునం ద్రుంచివై వం గాం గన్లొని వా 

రిద మట్టుగ గర్జిల్లైను, నుదిందలంచెక ఫేకరాంగి + మజియు౯ా నగతో౯. ౨ 

ఒరుల కసాధ్యంబగు భీ,కరకృతస్ట్రముం వేసెంగాబె 4 యా కాంతు. డిలే 

కరణిం ట్రతికృతిం జేయంగం దరమగునని భయమునొంది 4 త త్హజణపడుచుక్ 3 

దను జేం దృపాలితంబయి, తనరాలెడు లంక కరిగి + తాం బువ్వుకవాం 

దున నున్న దీ ప్తతేజుని, గనియె౯ రావణుని దనుజ కాంతుని నచట, డ 
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ఉ. చేరువ ముం త్రిస త్రములు 4 చేరి సువార్తలం జెప్పుచుండ గం 
భీరనినాదము ల్వోలయ 4 ఫీకరచె దైత్యులు కాల్చుచుండ దై దె 

త్యారిగణంబుతో కి యమ 4రాధిపుచందమున౯ వెలుంగు లం 

కారమణు౯ దశాననుని 46 గంజసఖ ప్ర తిమాన తేజునికా, ర౪ 88! 

నీ కనకది వ్యాసన౦4బున6 గూరు చుండి సువర్ణ వేదికయందు 4 బరవసమున 

నాజ్యము వేలా 4 భ్రాజ్య తేజంబున౯ బ్రజ్వలించెడు వాుత(వహాఎనిదీతి 

వెలు(గుచు చేవ తా4విశతులకుం గాని గంధర్షోతతులకు 4 గాని భూత 

ములకు(గాని మహామళ4తులగు మానులకును గాని జయింపంగ. + గాక యనిని 

నే, కౌర్యమున మించి వా త్తాస్య4శమనురీలి 

భయదరూపంబునం బొత్బి 4 బవరనుందు 

నింద్రవజ,కృతంబు ల 4 యెసంగు వ్రణము 

లంగమున6౬ బొల్ప్పుమోజి౦గ 4 ననురువానీ, ఇ 832 

క, శతవుఖగజదం తా గ్ కుతకిణవశుసుని వుజీయు. 4 గరములు తగ వం 

ఫలి యొప్ప వశశిరస్పులు, జతగా నొప్పాజ ఛత్ర+వామరములత్ ౯. ౭4] 888 

చ. అలరి విశొలవతుమున 4 నందము జూపుచు, రాజలతుణం 

బులం దగి, ఏరుండై, కరగి 4 పోసిన బంగ దకుండలం౦ంబుల౯ా 

జెల(గి, విదూర దేశమున? 4 జెన్నగు రత్నములొప్పు హోరపం 

కులు చెలువార, బావహాువ్రుల 4 కూటము వింతగ, గ్రాటుచుండంగ ౯.౮ 884 

. శుక్షదంతేంబులు 4 శోభిల, వివృ తొస్య మరుదుగాం గన్సడ, 4 నద్రిపోల్కి 
నాయామము విశాలమైన యంగము తగ దెవయుద్ధంబున 4 దేనదేవు 
చక్రతతంబులు + శత వారములు తాంకం బెక్కుసంగర ముల 4 బృథుతరాయు 

ధక్షత్రంబులు సోంకం దాళీన భై ర్యంబు 'వెలయంగా దేవ తా+వితతశ స్తు 

చే. చాణవివిధవమతంబుల. 4 బటుతం గనిన 

తనువు వెలయయంగం గలంతను 4 గనంగంజేయం 

దరముగాని సము దసం4తతిని లంగని 

పుచ్చంగలశ_క్తి యుక్తులు + పొలుపుమోణు. ౧౧ 225 

20 

క. మునసున( దలంచినకార్యం,బును దోడ నె తీర్చుశ క్రి 4 పొలయయ; భూ ఛా 
ఫీని నెగ(జిమ్లు పఠాకృమ్క,మున వెలయుచు సురల గ్ ట్రైథముదముంగనుచు౯ 

తే, ధర్మముల గూల్సీ యన్యుల 4 దారలం చెణు 

బట్టి వివిధాన్ర్రముల బట్టి + వై వ వ నేర్చి 

యజ్ఞ ముల కెల్ల విన్నుంబు 4 లాచరింప( 

జాలి ో భవతీ పురి 4 లీలంచేరి, ౧౨౪ వై? 



ఆరణ్య కాండము = ౨ సర్లము, 212 

నీ వాసుకి నోడించి 4 వఅలు తక్షకువ్రియ భారన్ట హరించి య(4బ్బంగ్ వెండి 

కొండకుం జని యందు. + గూడం గుబేరుని ₹లిచి కామగమయి+వెలయుపుపష్ప 
కవిమానవర్యంబుం 4 7౫ కొని కౌబేర మగు చె త్రృరథమును + నతనిసరసు 

. నిందు నందనమును 4 నితరావురులవగు నుదాషనములనెు 4+ నొక కక ద్ర 9 సె గ్రా 
శే, ఏర్య నులరారం నోపంబు 4 విస్త ్ రితి గన 

జెండ్కి మజీయును భూధరశగిఖరము వలె 

గ్రాలుచు బరంతపులు జగ+త్కారణులగు 

*పువృువంతులు పొడసూపం 4 బోయి యపుడు, ౧౬ 298 

క, కరముల. బట్టుచు నిల్బుచు, నిరుషమధే రయుననున్న + నిజలదనుజరా 

డ్వరునిం గనియె౯ మటీయు౯, సురవై రి యతండు మున్ను + శూరత్వీ మునక, 

క, పదివెలవత్సరములు, సదమలతప మాచరించి + స్వశిరంబులం దా 
నె దగం దద్రుంచుచు చానిన, సదయుని నజుం బూజచేసెం 4 జక్కనిభ శీలా, 

"లే. మనుజు నొక్కనివలనం దళీస్పనితరసుర 
దనుజ గంధరగ్ట భోగి పళతంగవితతి 

వలన చుజీయుం దిశాచాళీ4వలన మృతియు 

గలుగదని లోన నతని శెశక్కరణినై న. ౧౮౪ 511 

లః ఆమహాబల శౌలి 4 యజ ముందు ద్రాహ్హాణులచే మంత్రాళి 4 నమరుపషంజడీ 

పావనంబయి యతి4భవ్యమౌా సోమము పాడుచేయును; మహో4ధ్వరములు విధి 

వంతంబులుగ సాగి 4 (బాహ్మాణులకు దశీణల నిచ్చుతజీ వాని 4 నాళ మొందల 

జేయు( గ్రూరుండయి4చెల౧ఏచు బ్ర వావాత్యలు చేయుదుష్టనృ+ త్రమునందిరుగు 

శే, నిర్ణ యుండు గర్క_శుండు నె 4 నిఖలజ నుల 

కెపుడు హానియె చేయంగ 4 నెంచు, భూత 

వితతి నేన్పించుచుండును 4 వెజుపు సకల 

జ గములకు( గల్లంజేయును + సతత ముతండు. ౨౧ 842 

క, శరారుండయి పృథుబలుంటై , యెరీతిని సాటి లేక 4 యెసంగు నతనిలం 

కారాజ్య పాలకుని దగ, నారావణుం గనియె నచట 4 నన్నను వగతో౯. ౨౧౪ 

చ. సురు చిరన న్రమాల్య పరి4కో భితుండై నవరత్నభామణో 
శ_రముల మించి కీఠమున( $ దద్దయు వేడుకం గూరుచుండి సం 

హారణమునందు నొప్పు యము4నాకృలేమోణి(గ మంత్రి పుంగవ్రుల్ 

నిరతము గొల్వంగా నలరు + నిస్తులళె "ర్యుని రాతసాధిపుక౯, ౨౩ 844 

చ, అలరు పుల స్త వంశ మున + కందము. గూర్చినవాని శత్రుపం 

కుల బాలియించు వాని రణ4కోవిదు రావణు. గాంచి చెంత కి 

1] పుప్పవంతులు=చందృ సూర్యులు, 
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UK 

UK 

శే, 

౮05 

ఆంధ్ర శ్రీనుద్రామాయణము 

మ్వులం జని శీతి విహ్టిలతేం 4+ బూని వచించె; సురారికాంత! యె 

వలనను బీతి లేకయె య+వార్యగతి౯ జరియింపం జూలియుక్. ౨ర రిక్ 

అనుపమాన చిత్తు 4 డగ్గు లత్మణుని చెత, గృతవికార యగుచు 4 నెసంగుఖితి 

మోూహములను సోలియూహిర్తీప 'ెడివవూ, విధమునకొ వచించె4+వింతనుడుల 

ముప్పది రెండన సర్షము సంపూర్ణము. 

93 = న సర్లము. 

దురు నూర్చణఖ రానణుని దూజుట, తుం 

దనుజాంగనయు విభాకిత,యు నగుచు దుగఫఖిమున మం త్రు+లొప్ప నడువులో 

కనివయభీకరుం డగు న,ద్దనుజేళుని జూచి క్రో ధదర్చితే యగుచుక, 4 911 

పరుపో కుల నిట్లని యె౯, “నిరంకుశ త మున జతి 4 నీవు ముదమునక్ 

బరయ చు నిష్టముకొలందిగ, స స్మరసుఖములం జిక్కి యు౦దు 4 సతతము లంకకి. 

పెనుభయము రా గడం7గెడు, మునచారులవలన డాని4నూట విరివిగా 

గనుంసొనందగి యుండిన నొ,య్య్టీన డెలిసికొనక'యె యుంటీ+వతిమత్తుండ వై, 

గ్రామ్యుసుఖములకుం జిక్కి 4 కామవృత్తు( 

డగుచు లుఖ్లుండునై యున్న $ యవనిపలిని 

ప్రజలు మహ్యాదంజూపక థీ వల్ల కాటి 

యగ్నివలెం జూతు గెప్పు డోీయన్న వినుము. 3 850 

తగిన కాలమందు 4 దనకార్యముల. దానే 

చేసిథిననిరాజు 4 చేయదగిన 

"కార్యముల నె గాంతు 4 తషవముగూడం బో(గొట్టు 

కొనుచు డా నతించు 4 చనుజనాథ. ర నిన్ | 

నదియందు మెలంగరా+నిది యయి లోకువ కానిడై కొంటికిం 4 గానంబడని 

దై యున్నక రను 4 మందు జిక్కు_దుమని దానిదూరమున నె శ దంతిగణము 

వదలునట్టుగC జార 4వర్లంబం నియమింపకయు యు కమైనట్ల 4 కాలవుందు. 
వానో షా 

బ్రజలకుం సొల్వున 4 భనన్టిదర్శన మోయక యె వనితాది “సంగతిని జిక్కి 

కే, బుదిమాలిన రాజును 4 బూని విడుతు 

OR 

కెల్ల ప్రజలును దారు నట్లే నళింతు 

వునుభయ౦బున శ్ర్రవక్యు 4 లగుచు సరిగ 

రాజ్యముల నేలలేని ధ4రారవుణులు. స్యో్య ఏర? 

పరి వృద్ధి బొందుచున్నను, సరుదుగ నబ్టి౯ ముసీంగి+నట్టి చ మహీ ధో 

త్క_రమొవలెకా భాసిల్హరు; సురగంధర్వులును రాకు4సులు నీశెపుడుక౯ా, ౬ 55 

ర్ ప్రతి కారము సయుట శే, సతతము దలపోయుచుం దు, 4 చారుల నాయా 



ఆరణ్య కాండము =, ౨౨ సర్షము, 818 

హితకృత్య్వముల నియోశగించి తగా సంగతుల నెల్టం 4 జి త్రం బలరకా. ౬౪ 

తే. తెలిసికొనకయి విషయవాంశ4ఛ లమునింగి 

యున్న హండవు నీవెట్టు + లుర్వినా'య 
క్రత్ర్వ్యమును నిల్చ్పుకొ నెదవో 4 కాన్ యజు6గ (6 

జూలకున్నాను; దనుజేశ! 4 సతేతమిోవు. ౭ త్ 
క, బాలస్నభావ ములరంగ, నీలీలకా బుద్ధి లేక 4 య తెలియంగాం 

జాలిన ముఖ్యాంశమును౯,, వాలిశ: మెబుంగకయె యున్న।వాండ విదేమా. 

క, వరీతిరాజుగాం ద్రిద,శారీ! నీవుండంగలవొ 4 యవనీపతు లె 

వ్వారలు కోశము నీతినిల జూరులల చమపనుల నిల్బ౭శజాలరొ వారల్.౮౫ 351 

. జయళీల! సామాన్య+జనతుల్యులగుదురు; చారులవలన నే + దూరమందు 
జరగినవిషయాలి 4 నిరతేము రాజులు కనుచుంద్రు, గాననే + తమను "దీర 

చమువు లను వేరశనకుయంబగు ఖాష్టితెం బనయుచుందుకు; సీవ్రథబంధువులగు 

ఖురదూపణాది రా4శ్సులు జనజ్ధాన వాసులు వాతులై నథవార్ప నెటు 

తే, కున్నవాండవు కావ్రస + నన్న! నివు 
బారులను నిర్హ యింపక 4 సచివవితకిం 

బ్రాశృతంబును సూడిన(వాంద వనుచు. 

దలంచుచున్నాను బెక్కు_లు + పలుకులేల, ౧౧ ఓన్ 

చ. నిరతము కూరకర్ము లగు 4 నీజనముల్ పదునాల్లు వేలు, నా 

ఖరుండును దూపుణుండు నొక+ మ్షైపతిపుక్తుని వేత జచ్చి రో 

సురరిపునాథ ! రాఘవుండు 4 కోభనకర, రతుండు మానభూ 

వరులకు మూటయిచ్చె నొకథ4భ ౦గీ భయం విక లేదటం చొగి౯. ౧౨ 559 

తే నుతి జన స్థా సమంతేయు 4 నుహితశ క్తి కి 

జెండి దండకమెల్ల ను + చేమకరము.. 

గా నొనర్భృను; "జాశాది4గణమున కును 

వాంఛితములీయ దృవ్ధిలోశభ మున జిక్కీ. ౧ ౧౩ 860 

క, అతిశయముగ వుత్తుండ వె, నితంపినుల కై చిక్కి + నీవ్రండుట స్వ 

స్థీరి విషవయజభ యము సము, ద్ధి రానున్నదని గూడం 4 దగ నెజబుంగవు నూ. 

నీ, అల్పడాతను గూ గూరు 4 నధిక మత్తుని గర్వితుని శక నిట్టిరా4జును నే 

పరిజనుల్ ఘరోరవి4పత్తు వచ్చిన తటి రకీంపంబూనరు + రాయు సేశే 

యతిమాని న గ్రావ్య్యా + నాత్మసం భావితు నతలిశయ,క్ వోధుని 4 సవనినాథు 

నాపదలందును € నతేనజనుల్ వానినే సంహారింతురు 4 హతము నూని 

ఆ. ధంణ్నాథు( రెకివడు 4 తగిన కాలములందు 

గార్యములను వేయశ4కయ భయంబు 

శ 

లూ 

1 రాజానో దీర్భచయీంనః -అనిమూలము. 
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వచ్చుత జిని భీతిశిపడకయుండునొా యాతే. 

డాత్మ్మగర్వ ముడిని 4 యవనింబానీ. ౧౬ 862 

. తలంపంగం దృణతుల్యుండై , యిల గారవహీనుండగును 4 నెండినకాష్టం 

బుల, లోవంపుల, రజసులం, గలుగం చగియు౦డు నొక్క_+కార్యం బె నక ,౧౭| 
© 

ఎ__ 

అంతియకాని రాజ్టరమ 4 నంతయు. బా సినయట్టి యాధ రా 

కాంతులచేత నల్పమగు 4 కార్వము గల్లదు; మున్ను తాల్చి తా 

రంతటం బ్రీతిమాని విడి4నట్టి స్వవ(స్ర్రము వాడి మోడ్పుచే 

సుంతయుం గాంతి లేకునికి 4 సొంపువహింపని పుహ్పసంతతుల్. ౧౮౪ 664 

. పనికిరానియట్లు 4 భాష్రరాజ్యుండగు, పతియు శ కిం జాలం? బృబలియున్న( 

నికీ రాకయుండు(; శీ చార్లివుం డెవ్షీండు, తా బ్రమాదపడక4తత్వమెటింగి, 

కృతమెటింగ నిర్జి కేం ద్రియ, శితియయి ధర్మస్వభానతం దగునో యా 

శీవిపతి బహుకాలము సుఖృవితతిగ రాజ్యంబు నేలు థ వికృవుధుర్యా, ౨౦ 

జనపతి యెవండు మాం4+సపుజతువుల మూాని నిదురించుచున్నను 4 నీతినయ న 

మును నవూయ కద్దాన4గనుచుండునో వ్య క్షకోప పసాదు౭డై 4కొమరుమిగుల 

నలరునో యాతం డ4ఖలమానవుల చేత బూజితుండగు సర్ష4భాత నాథ! 

యాజ నస్థా నం బు4నందలి దనుజాళి వధియింసంబడుట సే4వకులవలన 

కే, నింక చెలియకయున్నా(డ 4 వీవు కాన 

రం 

దుషముతివగు నీకిప్పు 4 శిషయోగవ్ట 
లం ర రి | 

గుణము లివి లేవు; ప్రతిపత+4కూటమం దు 

వేకుం గనువాండ వనుటయు 4 విదితవుయ్య. ౨౨ 867 

పరులను నవమానింతువు, నిరతము విషయేచ్చలందు + నీవు తగిలి త 

త్త ప్రరతిని సమయవిషయముల, గురుబుద్ధిం బొంద కీ థీ గుణహీనుండ వై .౭6 

కే, తారతమ్యమెటుంగక 4 భూరిసుఖము 

లందుచు న్నాండ వటుకౌన 4 నధిక "వేగ 

మున నె రాజ్బుంబు. బోంగొట్టు+కొని యిడువుల. 

జడంగంగలనని సోదరి 4 పలుకుటయును. ౨౩ 969 

. ధనదర్పబలము లలరెడు దనుజాధీళు(డు స్వదోష4తతుల నిటులు చె 

పినవాని బుద్ధినంచుచు, జమున ముగ యోాజంచెం జాల థరాలము ఫూన్కి ౯, 

ముప్పదిమూ6డవ సర్లము సంపూర్ణము, 

ల 

* రునింతయామాస చిరం సరానణ8-అనిమూలము* 
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| రావణునితో రామానుల సౌందర్యము లను వక్తించి 
శిర ఘూర్చణఖ నీక నపహరింపం బుకికొల్పుటి | శతం 

చ. ఖరముఖదాన వాతరియము¢ + గామిని చెప్పంగ నాలకించి ఖీ 
కరమగు కోపమూని దశ4కంకుండు కోపము మించుచుండంగాం 
బరువతరో క్రులాడుచును 4 బంతముం దీర్పంగం బూనియున్న సో 
దరిం గని మంత్రు, లెల్ట వినం + దాను వచించెను ఘోరభంగిలక౯ా. ౧ 87। 

ను. ఎవం డారాముండు ఏీర్యరూపము లవే + యేకీతింగాం బొల్బునె 
ట్రివిధం బె తగు దత్సరాకృనుము లెట్టిండై నం జేరంగరా 
నివిధంబె యలరారు దండకము దా¢నిం జొచ్చెనో యేల? మే 

*మివరా(స్ర్రంబును బటి దానవులం దా + మించ వధించెలా గకు౯. ౨ 
క్క ఖరునిం ద్రిశీరుని దూవమణు6, బరిమార్చ నె! బావువీర్య 4పటుకౌర్యముల౯ా 

దరుణి! ఇెపుమా యనగా, బరుషతర క్రో ధథమొప్ప 4 బరవసమలరక. 3 
క, రామునిం గలరూపున ను, ద్రామధ్వని వెలయంబెప్పం+దలంచి పలికె; నా 

రాముడు దశరభసూనుం, శ "మహితసుదిర్హ్థ బాహు 4 వయి తగు. జుమా, ర 
చ, కనులు విశాలముల్ రుచిర4కామునిరూపము. బోలి యందమా 

తనువు చెలంగు వల్క_లవి4తానము. గృహ్వమృ గాజినంబు దా 
లును గనకాంగదంబు నగు4చుకొ సురరాజు ధనుస్పుంబోలి మొ 
ప్పిన ఘనవాప మెక్కి_డుచు 4 వేడుకలాగి మహోబలంబునకా, ౫ 875 

క. వెనుగరళ మొప్పు సర్పములను బోలిన దీ ప్పశరము4లకా విశుచును జు 
మని ఫూోరశర గృవాణం,బును దన్తోచనము చాపోమును వంచుటయుక్, 2 

క, కనబడ దెవ్వరికై న౯, *విను మింద్రుండు గురియు నత్మ్మశవృష్టాయు సస్యం 
బును మాడ్చ్డునట్లు శరనృ,ష్టిని సైన్యము జంపుచుంట 4 చిత్రము గాయక 

చ, కనంబడుచుండె నాకు విను 4 గాదిలిసోదచరుండా ! పదాతియె 

తనరెడురాముం డొక్క_ండె నితాంత భయంకరమార్షణాళి పెం 
పున బదు నాల్లు వేల దితి+పుత్తుల భీకరమూపుల౯ వధిం 

చెను, ఖరదూవణాదులను 4 జిత్రముగా నని జంపె నక్కటా. ౯ 875 
కక అలయక రెండున్న అగడియలలో నిక్కార్వ మెల్ల + నాతండు ఇచే సెక 

బలుపల్కు వేల మునిగణ,ముల కభయం బొసలగి గవాన 4మును నభ యముగ౯. 

క, ఒనరించినా౭డు (క్రీవధ్యమున దోవంబంచు( గొంకి 4 మునుకొని మహీతం 

బనఘమునగు నొత్శను బొ,ల్సినరాము(డు విడిచె నన్నుం + జెప్ప౯ సిగ్గా, ౧౧ 

1 ఆయుధం కించ రామస్య నిహతాయీన రాక్షుసాః_ఆనిమాలము, 2 ఇం దృణేవే కమం 
లో (ral 5 ల తాళ్ళ ~ న్య మాహాతేలి త్వ శ సృష్టి ఫ8- అనిమాలము. వె అర్భాధికముహూ- _ర్థేన- అనిమాలము, 
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శ్రమప క యెటో వచ్చితి, సు నుహితే తేజుండు వాల4థమామండు గలండొ్ 

లొ 
ట్ 

క్క మహాత్తుండు తమ్ముండు గస,ణమండీతుండు లత్ముణుం డథన ౯ ఏిశ్రుతు(డుక్, 

క, అనుర కుడు భ కుండు సు, నున ఘం డతం డసురనాథ! 4 యతిశయకోపం 

బున నొప్పి దుర్హయుండయి, ఘనతే "రము మీాణం బొల్బు +గచుగుణుండె " 

"లే. విజయనీలుండు బ-ఎఖాలీి 4 విముతహారుయడు 

ర్ట నింజా 4 
భ్రా తకుక్ గుడిబుజమును + బాహ్యా మైన 

పాణమును నగు నిత్యంబు 4 ఛక్రిసట్పు 
WW 
చుండు నాతని తెజుంగిట్టు 4 లొప్పుచుండు. ౧౩ ష్ 

త్ో కలదాతనికి. బ్రాయ+ కాంత విశాలాకీ పూస్తేందుసదృ శాస 4 ఫూతశీల 

భర్తృవ్రియంబు నె పాటించు నిల్లాలు నాగెన నెజీకుగుల్ + సొంపునింప 

సురుచిరనాసిక + కోభిల్ల నూరువుల్ బెకగుసూపంగ నుత ప్రియసురూప 

మల రార పిఖ్యాతి * నందుచు నానండ కారణ దేవత ఉత యనంగ నపర 

ఆ, లవమ్య్మయనంగ విమలశలవ ణముల వేత, వెలయుచుండు. బుటము 4 'పెట్టినట్టి 

కనకవర్శ్యమలర4 గను నరుణోన్నత, నఖములొస్పం జెలంగు 4 నొతిమిన్న. ౧౫౮ 

క, వనిత యది నీతయన6గాం దనరారు విదేవావిభు(డు + తనయ యగ బెంచెకా 

నుక వై దేహి యనం,గను విఖ్యాతిం దనర్చె 4 గృవార్టిదపతి, ౧౬ 985 

కే, యతగంధర్వసురకిన్న4రాంగ నావి, తతిని జానకి బోలిన4దానిం జూడ 

లేదు; మణి భూతలంబున + లేదటంచుం జెప్పవలయునె? యిదివణు 4 కెప్పుడెని, 

చ మనుజులలోనం గంటి నన౪వమాటను చెప్పం నోరురాదు సూ 

జనకజం గౌంగిలించుకొన + సమ్మతినొందక యున్నమానేె నె 

న్వనికి. గళ త్రహానొ యల+భ న్వనునీషుండు లోకపం_కోమిం 

చినవరశర్మ్మముల్ వడయు; 4 సీతయు భార్యయు గాకపోయిన౯. ౧౮ 69% 

చే. ఎవనినొక మాటు కౌగిట * నెలమినుం'చు 

కానునొ వాడు శచీపతిశిగూడ మించి 

బ్రదుకు, నాసీత సాధుస్వ+భావయు క్ట 

యాసెదేహము క్లాఘ్యమై 4 యలరియుండు. ౧౮౪ ఏ8 

తత్శలన్దిమైన సౌం+దర్యంబు భూలోకమందు లే దట్టిదా 4 సుందరి తగి 

నట్టిభార్యయె నీకు 4 నగుంజుము నీవును దగిన భర్తవె యల 4 తరుణికరయ 

విస్తీర్ణ జఘనయె 4 "ప్ఫథుతర శ్రో,ణీప యోధరయయి చెలు4వొప్పుమోము 

ఛాసీల్ల వెలయు నా+పడతిని నీకు భార్టంగ నుండునని లేం బ్ర4యతశ్నమేను 

కే, చేసితిని రావణా! యేమి చెపుదాన, నట్లు యతల్నింపంబోవం (గ్తూ+రాత్ముండై న 

లతుణుండు నన్ను నీట్లు విిలవణవతిం జేసెంగాబె విరూసంగా 4 నీసుపూని. 
క 

1 పీక శో పయోధరాష్్. అనిమా లము, 

ల్ో 
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క, పరిపూర్ణ శకినిభాననం దరుణీతిలకముకు జనకత నయను నీవు౯ 
బరికింతు వేని మన్మథ,శరముల బారింబడుదువు 4 చంచబవముతివె . ౨౧౪ 890 

కో ఆననిత నీకు భార్యయె, గావలయునటన్న కోర్కి 4 గలుగునయేని౯ 
భూవకులవారి నోర్వంగ, నీవరదవ్నీణపదంబు 4 నిర్భయనుతివై . ౨౨ ౩0 [ 

క, ముందె త్రి? పెట్టుమా, రఘు,నందను( డాఘాతుకుండు జనస్థానము నీ 

చందమున? “జెంది యుటజము, లందుక్ గాపుండుంగాన , నాతని నిపుడే. ౨౩ 

తే. చంపి యూరాఘవుండు మును + చంవినట్లి 
యసురులకు నెల్ల రకును ద, +యంబు( గూర్చు; 

మాతని౯, దమ్వుండ గుచు + హోరథుండగు 

లత్షణుం దీ వ్ర బొణము+ల౯ వధించి. ౨౪ sp 

తరువాత ననొధయు గాం బరలగెడు జానకిని సులభ 4వ ద్దతిం గొని 

ర్భరభోగముల య ఖేచ్చను, గరమరుదుగం బొందంగలనవు శ కచ్యాదవరా! 

దనుజవ రేణ్య! నొపలుకు 4 దావకచి _క్తహీ తంబుగాం దన 

ర్చినయెకం గొంకుమాలి యిట 4 జెప్పిన-నొ ప్పున నిర్వహి ౦వు మి 

ప్పని; నెద నాత్మ్యళక్తులను 4 బాగుగ నెంచి కళంక లేశ మై 

నను గన రానియేంగము త4నర్పంగ నొప్పెడు సీత నిప్పుడే. ౨౬ 89క్ 

దను జేంద్ర బలాతా_రం,బున భారర్టింగ( 'దెచ్చుకొమ్లు + భూపతి యచటకా 

నునశరవిపసర్పంబుల, ద దనుజాళిని జంపుట విని 4 దను జేంద్రుఖరులా, ౨౭ 896 

జే, దూహణుని జంపుటయు విని + తొందణ పడి 

ఆలా 

చేయవలసినపని నెల్లం 4 జి త్రముందు 

నిద్ది యని నిశ్చయింపంగ థీ + నిపుడు నీకు 

దగును చౌరుషమున నీవు + తగుదు కాన. ౨౭ 897 

ముప్పదినాలుగవ సక్షము సంపూర్ల ము, 

5% _ వ సర్లము. 

అద్దుర్దూ రానణుండు మారీచుని. జూడంబోవుట. చుశా 

అని శూర్పణఖ వచించిన, వినుచు గగుర్చాటునొంది 4 వేగను నృపకా 

ర్యనికర మమాత్యు 'లెన్నంగ౧ దనమదిని నెజింగి వారిం 4 దగ వీడ్కాలిపె౯. 

అంతట వారలు చనంగా, నంతగివురమునకు. బోయి 46 యందొకచో నే 

కొంతమున జానకి౯ బలృవంత౦బున. దెచ్చునట్ట4పనిం దాం బూన్మి ౯. ౧౪ 

తనలోన యోజించి+పని నిట్లు చేయంగా వలయు నం చని తొలుదొలుతనిశ్చ 

యించి యయ్యది చాల $ దృఢమగుటకు దాని నెజు వేర్గవలసిన 4 నిఖల మార్ల 
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ములయందు దోషంబు 4 తలయంగ 'సెందల్ప మంచుగుణంబుల 4 బ్రుకు,.వయని 

వానియందలిబలాశబలముల నెల్ల విమర్శిం చి కడపట 4 మదిని జేయ 

ఆ, నలనినట్టి పని యి$టులని నిశ్చయమును, 'జేనివానుచు మిగుల 4 స్థిరమతియయి 

యచటనుండి రమ (మైన ఘోటక శాల, కరిగి యంత రావ4సాస్టిపుండు. 3 

క, తానాగింజక్క_C చేయం," బూనినకార్యమును దనచుథపొలంతీయు సచివుల్ 

బానుగ చెజింగినచో నే,మేనియు వచియింతు రనుచు 4 నెజుంగక్ యుంగ౯, 

క, అరదము సిద్ధము చేయును, తేరగా సూతా! యటంచుం 4 బలుకంగ నాతం 

డరిగి తణంబున దను జేశ్వరునకు సమ్మతముగాంగ( 4 జను నరదంబుకొా, ఈం 

లే, ఉ త్రమంబును సిద్ధమై + యొప్పుంజేసి 
త్రనదువి క్షమ మలరగంగం 4 దత్త ణంబ 

"తెచ్చి నిల్చిన నాతని + మెచ్చుకొనుచు 

2గనదుసవహాజుండు సీరియును 4 దనరుచుండ ౫ 903 

నీ కామగంబయి రత్న4కాంచనాలంకృతం బయి తగు నరదంబు, 4 ననులకాంచ 

నాలంకృతములయి 4+ యరయః బిశాచవవనములై తగుగాడిదలను బూన్సి 

నట్టదానిని, జల+దార్భటి వెలయయగాొ నెక్కి సంద్ర, ద ముచెంత 4 క7; నంత 

సురశ త్రు ౩ మునీశ్వర ఘాతుకుండగు దనుజేశ్వరుండు శ్వేశతంబు లై న 

త, పీవనలు ఛత్ర, మును గాంతి 4 వెలయ న్న 

మైన వై చై చూర్యనుణికాంతి 4 నలరి దర్శ 

వీయసుపరిచ్చదుండయి 4 నెటి *నిరువది 

కరములుం బది నిరసులు 4 గ్రాలుచుండ, oy 90-1 

నీ, పదిశిఖరంబుల 4+ బరలగు పరత శాజ మట్టు వెలుంగుచు $ నమలకనక 

కుండలంబులం దాల్చి 4 కోరినగతిం బాటు నరదంబుపె వె నెక్కీ_4య ప పుడుమెజిపు. 

విండులతో హంసి 4 వుండలితోయహాడి నట్టి మేఘముభంగి 4 నమలకాంతి 

యసమమ్ముగా నొప్పీ 4 యఖలజ నస్తుత్వ మగవిధంబునం బొలుశపాణు చుండ 

శె, వెలి బర్పుతముల:గూడి 4 వివిధపుప్పు 

ఫలయుశా నేకభూరుహథపటలనిబిడ 

ముగు సరిత్పతితీరంబు4ను గనుచు6 దమి 

నరిగ నావిరస్టనంతు. డు+4ద్భముము తనర. ౧౧ 001 

క, ఆతీరంబున మంగళ, నీతలతోయముల ఖాలి + చెందిన సరసుల్ 

పూతవిశాల సువేది, వ్రాతము గల యాశృమములు 4 ఛాసిలుచుండు౯. ౧౨ 

1 పృచ్చన్నో రాతసాధిపః-అనిమూలము, “పకాళశ్చే ద్వ ఏద్ద: మందోదర్యాదయళ్ళ్చ 

వారయిష్యంతీతిభావః' అని వ్యాఖ్య. 2 ధనదానుజ;-అనిమాలము. 8 వింశద్భు జో దళగ్రివో దర్శ 

నీయపరిచ్భద8-అనియమూలము, 
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ద, అరంటులు కందితీగాలును 4 నంతట నిం నాళిశేరముల్ 

5 సు. 

నిరతము వన్నెంజూపం గడు 4 నిర్శలసాలతేమాలముఖ్యస 

త్తరువులు పూచి యొవ్పంగం బృథాళ+కువులుకా గరుడుల్ చెబంగం గి 

న్నరముఖ జేవయోనుల గథణంబులు నంతట నిండియుండ(గ౯ా, ౧౩, 907 

మజటి యయానీజలమి 4 మహితులా వై ఖాన 

సులు మావగో త్ర భ4వులయి సూర్యు 

చంద్ర్రులకాంతులె 4 సతత మాహోరంబు 

గల వాలఖలురులుం 4 గడునియతీము 

గాం దగు నాహార4కలితుతొ పరమర్జు 

లఅలలళుచుండిది కాముశములను 7ల్చి 

నట్టిసిద్దులు చార4ణాదులు శొభిల్లి 
ట్ 

" రమలదివ్యాభ ర4ణాభిరామ 

చే, లగుచు దివాా్యాక్ళి తులనొక్పి 4 సాగసుంగుల్కు 

Ay 

నట్టి క్రీడారతుల నెల్ల 4 నాత్మ ల చెటి( 

గన్ సోరాంగన తెందటో 4 + శనరుచుండి 

రమరసతు లొప్పుచుండి ర4యసిష్టీ దరిని. ౧౬ 908 

నీరు లలరారంగ నంబుధి, దరియది కోభిల్లుచుండెం 4 దగినవిభమునకా 

సుర లమృతాసాషీదనమున(, బరంగి యట౯ సంతతంబు 4 భాసిల దికిజుల్ , 

దేవతలును కలీ దేలుచు నుండంగ జలకుక్కు_టములు కం+చములు వాంస 

లందు. గడీ డింపంగ4న కై సారసవివాంగములు కూయంగసొంపు+(లమరంజెలంగె; 

చె వై దూరగ్థరత్నముల్ థీ 'ఛౌనిల్ల నందమై సాగరకాంతి నె4సంగి మించి 

యుండే; నంతటరావ+ణుండు పాండరములునాయతేంబులునుది+వ్యములున గుచు 

మాల్యయు కంబులె 4 మణీ యు దదూర్యుధ్వనుల్ సంగీతసాధుని+: స్వనములొప్ప 

“జే. నందముగం జూడంగా. దగిశనట్లినగు చు 

గామగమనంబులై తీపోశఘనబలమున 

దివ్యలోకంబు సాధింప 4 వెలసినట్టి 

వురుషులెక్కు_ విమానముల్ + పొదలుచుండ, ౧౯౮ 010 
క కనియె౯ గంధర్వుగణం,బును నప్పరసలను వముజియు 4+ బొలుపారెడు వ 

వీ, 

స్తునిక్ రమును దశవదను(డు, కనియక౯ సంద్రంబుదరిని థీ గడురమ్యుముగ౯ .౨౦ 

చారునిర్యాస ర్ర4సం బుత్. గూడు మూలములను, నోవధు4లను; మనోజ్ఞ 

ములు భా ఘా/ణతృ్తి విదథములగు వాసనలను జల్లు చుం జందన4మ్మారువామ్మ్హు 

లలరార నొప్పు వనాళిని మేలైన యగరుతక్కోలవృ+మోళులు మతే 

మేటివాసనలను 4 మిం చెడిఫల యుతజాలిభూమోరువాశనమితి వెలయు 

1 కదళ్యాఢకి గం బాధహో-ఆనినూలము, 2 వై ఖాన సై ర్లామై.1- అనినా లము. 



T 

320 ఆంధ్రశ్రీమద్రామాయణము 

చే వనసమూహాములను నుప4వనములం గను 

OK 

UX 

am 

చును జనె౯ రావణుండు; తీరమున దమాల 

పుష్ప్పములమిరియముల సాంథపుగ6 జెలంగు 

తీలెలం జూచుచుం బోయె  దితిజవరుండు. ౨౨౪ 912 

, తీరమునందుం. చూలి రవి+దీ పు) నెండిన మౌ క్రికంబులక్ 

జారుతేరంబులై. పరగు 4 శంిఖములం బగడంపురాసుల౯ 

భూరిసువర్ల్ణ శె లముల. 4 బొంకము గుల్మౌ_డు వెండికొండలకా 

సౌరునల దోంచు భూమిధ రె వలినీ హూ దపం క్రి నెళల్లిడ౯లా. ౨౮౪ 9|[1 

కనియెకా; ధన ధాన్యం బుల, వని తారత్నముల దంతిథవాజిరథ గణం 

బున నిండియున్న నగరములను గనుచుం బోయె దమిని 4 లం కేశుం డటళ౯ా, 

. రనుణీయంబయి యంతట, సనుమై మృదువుగను సోంకు 4 శ్వసనయుతం_బె 

యమలేంద్ర్రున గరసమనుగు, సము నృతీరమును జూమె 4 సంతసమలరకా. ౨౬౫ 

. మునిజనసమావృతంబయి, ఘన భంగిని దోంచుచున్న 4 ఘనవటవృతుం 

బును జూచె నందు నొకచో, దనుజేశ్వరుం డద్ది చూడం $ దగి పొలుపారె౯, 

. సర్షదిక్కు_లదాని 4 శాఖలు శత యోజనాయతంబులు గాంగ 4 నమరియుండే 

నతిబలవంతుండై +నట్టి గరుత్శంతుం డద్దానివై మును + నతివిశాల 

కాయము గల్లిన 4 గజమును దాంబేలు. చేకొని వాని భ4+తీంపంగోరి 
వ్రాలె; నంతటం బెను 4 బల శాలియా గరుడునిభారమునకు నో4ర్వను సళ క్ష 

మైన కతమున దచ్చాఖ 4 యపుడె పర 

వితతి నెసంగుచు నుండియు + విజ్”), దాని 

యందు రవిచం ద కిరణా ళీ 4 ననుదినంబు( 

ద్రాగుచుక్ భూమజాలంబు 4 ద్రానుచుం గడు, 3౦ 917 

. *యోనిభవులుగాక 4 యొప్పు వై ఖానసుల్ 
వాలఖల్వు 2మావశపరనుమునులు 

తపముచేయు చుండ 4 దాం గని గరుడుండు 

కద్నకా నూని బారి 4 గావంబూని. 3౧ 918 

. శతీయోజనవి సృతి గల, వితేతనుహాశాఖదాని 4 వెసం గొని త్రీదశ 

ప్రతీతులు నెజంగుసడక బోయి తగ౯ ధ ర్థాత్తుండొట + నీల నొకవోటక౯ా, 

. ఒకపాదమూాని మునులకు, నొక కీడుం గల్లకుండ + నొగి వానిం జం 
వీ కడుపుంజిచ్చు౯ మాన్పుచు, నొకవోటనిషోదవివయశ4ముంటంబెలియుఛుక్, 

1 అజాబభూవు8-అనిమాలము. ' 2 మాహా వాలఖిల్యాళ్చ- అనిమాలము] మాహాః=ప్రూూలీ మోస 

గోత జాక-అని వ్యాఖ్య. లో 



ఆరణ్య కాండము = వడ సర్గము. షు 

చ. ఘనవటశాఖ దానిపయిం 4 గ్రక్కున వైచి నిషాదపల్లిం బెం 

ee 

య 

పున నుబుమాడి యందు( గల4బోయల నందతి నారగించి య 
మునులను మెల్ల (గా వదలి 4 మోదము పొంగంగం బోయి యప్పని౯ 

దనదగు పౌరుషుంబు ద్విగు+౪ణంబుగ నొప్పంగం జి జి త్రసీమలో౯., 334 9? | 

. అమృతము. దేం దగునని యెంచి మహామకిమంతుయాటం + జచ్చెజ6 జని స్వ 
రము గనీ యందు నయోడజా,బములకా భేదించి రత్న 4లలితగృహంబుక్ , వర 

. కని దానిం జెండి యింద్రస,వనమున కళ్నీంపంబడు సు౪ధంబెచ్నెను; స 

న్మునిజనులు తేన్ను( గొల్వంగ, ననుపమరీతి౯- వెలుంగు + నానటతరువు౯ా. 3౫ 
గరుడుండు విటిచినశాఖను, బరికింపంగం డగినగుజుతు 4 భాసిల్లల సుం 

దరమయి సుభ దృ నామము, పరంగ౯ చెల్పారునట్టి 4 వటముం గనియకొ, 3౬ 

ధన దానుజుం డిటు లర్హవ,మును దాంటి తటంబు6 జేరి 4 మునులవనమునక " 

గనియ నొకచోట నాశ మ్కమును రమణేయము( బవిత్ర $మును నగు దానిక, 
. సరగున నందు. గృప్పమృగ 4చర్శ జటామ్యుదువల్క లంబుబక్ 

నిరతము దాల్చి శాస (స్రువిధి + నిశ్చితమై తగుభు క్తి గొంచు మా 

నిరమణుమాడి,_ బద 4 నిశ్సాలభంగిం దపంబుచేయు నా 

సురరిపుం దాటకాతనయు. 4 జూచెను గోర్కు_లు నిండినట్లుగకా. ౩౮ 926 
. లోరావణుం డంతట న,మ్మారీచుని యొద్ద కేగ + మమత నతం శ 

వ్వారిజభ వపౌత్రు,న కృ చ్వారిగ శాస్త్రో క్రమైన+పద్ధతి మోూణికొ, 3౮౪౮ ర? 

అర్చించె భక్రిచే + నతని నమానుషసర్వ్రకామంబుల 4 సమధికముగ; 

నంత మారీచుః డ4ట్లర్థ ర్ట పాదాాదుల నాహోరమునం దృ క్తి 4 నందం బేసి 

యతనితో మిక్కిలి 4 $ య్యనంతంబుగం బలికె; రా&్సనాధ.4,ప వ్ర భుమహేంద చః 
లంకళోనున్న యొల్ల రకు శే ముమెక దా? యేపనికై. మోర 4 మ్ లిచటి 

. కిగుచెంచినారొ 4 యిప్పు; డన విని మహో 

తేజమలర మాట 4 తీరు వెలయ? 

దాటకాతనూజు 4 దమింగని యిట్లని 

పలికె రావణుండు 4 ప్రాఢభణితి ర 928 

ముస్పదియైదవ సర్లము సంపూర్ణము, 

3౬ వ సర్లము. 

యదు. రాషణు (డు మారీచుని సహాయము కోరుట. చఛురుం 

*ఊ- నేను వచించుపల్కు_లను + నెయ్యమునళ౯ా వినవయ్య నాయనా! 

నే నివు డా రినొందితిని 4 నీవె సుమా 'పెనుదిక్కు తేజ్జన 

శరాపణుం డీంతకుముందే మారీచుని చెంకేకుం బోయినచ్చెను, మరల నాతనియొ ద్దికేపోయి పాత 

వృత్తాంతమును జెప్ప(బూనుట నీతౌవ్యామోహమున మన సైళ్యము లేకయే యని యెలుంగనది. 
జం శ్ర 

ద 



spp) ఆంధ్రశ్రీ సీ మద్రామాయణము 

స్థానమున ందు భ్రా తేయయి 4 శెర్యఘనుండగు నాఖరుండు నా 

హీనుభోజుండు దూషణుడు 4 సంతేతముం బొలుపాటు చుం ద్రుగా. ౧4 9:9 

నీ, నాదుచెళ్లైలు శూర్చ్ప4ణఖయు మహో తేజు డయి పిశితాశనుర + జైన త్రిశిరు 

డింకను “ఈళూరులై + యెొప్పుడెప్పుడు యుద్ధ మగునని యెంచెడు+నట్టి యితర 

దానన్రల్ పెక్కురు 4 దండ కారణ్యమ్థునందు నాయాజ్ఞ ఛే థీ నఖలమునుల 

ధర్యచారులను బా4ధల నందం జేయుచు ననవరతంబు న్వే+చ్చానుకూల 

శే, నుగువిధంబున నుండుట 4 నాత్ర నీకు? 

'దెలిసియెయున్నదిగద,; సం(దీ ప్తశౌర్యు 
లయి భయంకరకర్షులై 46 యనిని గోరి 

ఖరునిచి త్రము నెప్పుడు 4 గనుచు భ క్తి. ర౪ 980 

"తే. అరయం బదునాల్లు వేలు (క్రృశవ్యాదు అచట 

గాపురం బుంద్రుగా దె?; యళక్క_.డ వసించు 

నధికబలళొలు లె న యశయ్య్టసురు లెల్ల 

ఖరముఖులు గుంపుగాంగాడి 6 కడిమిమెణియ, ౫4 981 

క, పలునిధము లై నయాయుధ, ముల గొని సన్నద్ధులగుచు 4 మునుకొని యనికెకా 

దలంపడిరి రాఘవునితో గ వచ రాధుండయి హేమి4+కాంతుం డతండు౯, ౭ 

చ. పరువము లించు శేనియును 4 బల్క_క జాస్టలత మీటి యు గృహా 

శరనికరంబు6 గూర్చి తన4సావాస గ. జూసె; నాకంత. 

ధరణిని నిల్చి మానవత + దాల్చిన యాతంజె యు గ్రృవిక్రమ 

స్ఫురణమునం జెలంగు రణ4కూరులను౯ బదునాల్లు వేల యా 

సురులను జం పె దీ క్లుశర4శుంభ దన క్ర పరా కృనుంబున౯. Vu 938 

క, ఖరటూవణులును ద్రీశిరుండు, దురమున వాతంతై గి, భీతి. 4 దోయపంగందగునా 

సురవె రి నివాసంబగు, నరణ్య ముది నిర్భయముగ | 4+ నయెన్సీిం గట్టా! ౯1 984 

పీ, కు,ద్దుండ్ " తండ్రి చెం 4 గొంకకపురినుండి 

= సటుమంగ బడుటయ 4 తీథమెగద 

యంతసభార్యు(డై + యసుశేశ! శ్రీణజీ 
వితుం డన దలై ఎన్ట+వితతిహూంత 

* పితా, నిర స్తః ప్ర ద్దేన సభార్యః కీణజీవితః, సహన్నా తస్యపై న్యస్య రామః క్షత్రీయ 

పొాంసన$. దుశ్నీలః కరక స మాళ్ళ్ లబ్ద“ జిరేంద్రియః, త్య క్షధరో హ్నధ రాళ్ల భూతా 

నామహీ తేరతః -ఆనిమాలము దీనికి మ ఊౌళ్వకతీ స్థలు రాము (డు శ్రీమహావిష్ణువే యని రావణు 

తాక్చర్య మైనట్లు (వ్రానీరి. ఆయర్భమునుగూడ నీపద్యేమున నిమిడియున్న్స ది. మూర్జోలుబ్ధః -ఆనుచో 

మూర్భః అలుజ్ఞః ఆని పదవిభాగము. ఆయక్థమిట. “తీళ్ణుండట్లమూర్టు ల! డనుచో అట్లు ఆమార్థ్య 

డని పదముల విభజించుకొనినం దేం౮గలదు. కాన నంలేట నిళ్లే యన్వయించుకో నపలయు నని 

తెలియనగు. 



ఆరణ్య కాండను = ౨౬ సర్షము, 823 

యనంగ నపూర్వవి4ఖ్యాతిని గనుచు ఈ 

St త్రీయకుల వాంసనుం+డ యయి యతేంక 

దుక్ళీలుగకేయని 4 తోంపంగ జేయుచు 

బరకర్క_ళుండనం 4 బరంగి తీత్త్వుం 

దష ట్ల్రమూర్జుం డ డలుబ్ధుం 4 డజితేంది యుండు త్యక్త 

విమతధర్ము (డునయి $ వెలస్ మణీ యు 

లే, సకలభూతాహి శారతి, థీ జాలం గాంచి 

యున్నవా. కొట దోర్షర్ప 4 మొప్ప ఖరము 
ఖులను జం పెను; బగ తేక ఖీ యలమఘుధ రక్ష 

మును దలంపక తనసత్తుథమునె దలంచి. ౧౨|| 9g 

క, ఏను నాచెలియరలి ఘాణ,మ్మ మును చెవులను గోసి కూప4మును జెజిచెం గడా! 

మనుజాథము( డగు హని" వనితను సురశనితంబోలి 4 పరలౌడుసీత౯. ౧౩ 

తే. వీ కృమించి జనస్థాన4విషమ దేశ 

మునకు జని శః దలంచెవం 4 “నమక నీవు 

సాయపడందగు నిక్కార్యశ4సరణి కిచట 
బలయుతుండవు నీవు కాం4బట్టి యిపుడు. ౧౩ 997 

క, పనిం బూని వేగ నాదగు, ననుజలతోం బార్శ ఏసీమ4 యందు నిలిచి యుం 

డినసంగరమున దివిజుల, మనమున లెక్కింపంజుమ్లు + మారీచ! యింకళ౯ా. ౧౮ 

క, దనుజో తమా! సహాయం,బును జేయుము నీవు కార్య4ములసా మర్గం 

బున చేయువాండవుగచా, యని వీరమునం౦ందు దర్ప4+మందును డీ౫తిల. 

శే, సాటి యెవ్వండు నీకెన్న + సలములగు 
నుపమలన్ని యు దెలియు నీ 4 వ్రుర్తష్టం గలుగు 

మాయలన్నింటి నేర్చిన 4 మహేతవముతివి 

కానవచ్చికి నీయొద్దశ కేన బూని... ౧౬ 940 

క వ్ ఎకార్య మావు తోడ్పడి డి నాకుం జేయంగవలెనొ 4 నయగతి వినుమా 

యీకార్య మెట్లుసాగు నొ, యేకరణి నొనర్పం గృత్య+మెల్ల ౬ జెలంగునో. ౧౭ 

రొ . వెండివిందువులతో 4 వింతవ న్నెలుగల బ౦గారుజింకరూ4పంబుం దాల్చి 

యారామచంద్రుని 4 యా శ్రోనుమున క్ చని సంచరింపుము 4 జనకజూత 

ముందజు; సీతీయు 4 నందు జరించెడు నిను గాంచంగా నె “దనిని జవమున 

బట్టి నాకిం” డని 4 భర్త రతో మజుందితో. దప్పక పలుమాజటు + చెప్పగలదు 

కే. వారలంతటం దరలిపో4వంగ నితేరు, లెవ్చురును లేక శూన్య మైం + నివ్వటిల్లు 

నాశృమం బప్పు డేయడ్డి(యరయ లేక, యుండలూా నేనుంబోయి యు+ద్ధండరీతి, 

క, నులఫముగ రావూ వెప్పిధి, జలజారిని బట్టు నక్షై $ జానకి నిట( చ 



824 ఆంధ్ర శ్రీమద్రామాయణము 

గల నంతట శ్రీరాముడు, జలజాత్నీ విరహూమునంగృ(కత్వముం గాంచు౯. ౨౦౪ 
న్స్ కావున నతడు సంథగరమున శే తెంచినను నేనును గృతాస్థుశడనయి సంళ 

Ty, 

త్తే, 

యము లేక యోడిం చి|యతుబ శర పద౦బుజూజంనొందునటించు+భూరతందగం 

బలు కలగా నీ రాము+వా ర్త విన్నంతనే బలశాలీ మూరీచు. 4 జెలమి దూల 

నాస్యమెండంగ 'బేవా+ మంతయు వడకంగ నెండిన శె పెదవుల 4 నెట్లా తడుపు 

కొనుచు ననిమేషములగు లోశచనము లొప్ప 

శవమువలె నార్రుడై దను+జాతవిభుని | 

నియ; నాతండు ముందె యథీవ్లినమునందు 

రామచంద్రుని ఘన పరా+ క్రమ మెజుంగుట, ౨9 944 

దనుజునినుండి రామునిగ4థారస వా ర వినంబడంగనే 

మనసు చలింప గుంది పలు4మాటు వడంకుచుం గేలుమోాడ్డి య 
ద్దనుజుని గాంచి వానికి హి 4కంబును గోబుచు నాత్మ కళా హితం 

బును గలుగకా య థార్థముగ + బొల్బడునాక్టము. బర్కె_ నివ్విధిక౯ొ, ౨ర 

ముస్పదియాజివ సర్లము సంపూర్ణ ము. 

౨2౭౨వ సర్లము 

యుడు మారీచుడు రావణునకు హితము నుపబేశించుట రథం 

మాటలయందు నేర్పణియు 4 మానిశమై తగు ప పృజ్ఞుయుం దగ౯ 

దాటకపుతు డదనుజశ4కల జుం జాడీన పలు,_ లెని య్ త్తు బద్రి స్త్ గ్రా లెన్ని 
పాటియు క్రై ర్యమూనకయె 4 సల్కె_ సురారివిభూ! జగాన నే 
మాొటనుగాని యందజును 4 మంచిగ బల్కుచు నుంద్ర్రు తృ వీశె* ౧ 946 

వా యి 

నరపతి కాసదవచ్చిన, తరుణంబుననై న సుంత4ధర మెటు గ నే 

నిరతము నిచ్చక మాడెడు, పుపుములు దొరకుదురు మిగుల4 బుద్ధిః దలంప౯. 

అప్పటికి నవి, యంబెన 4 నవల హీ తము 

గా దగినదానిం జెప్పంగ? + గడల వారు 

వారిహితబోధమును వినుఠథవారు దొరకు 

టరుదు; నీవన్నసో భావ 4 మలరునబ్లు, ౨ 948 

చారుల( బంవించి 4 శత్రువుల విధంబులను నెటుంగుట లేదు 4 విను చపలుండ 

వట్టు కౌవున రాము 4 నతులపరా (కచు శాలి యనియును ,జే శీప్టగుణయు రం 

డనియు మిహేంద్రుతో 4 నావరుసునితోడ సముండనియ ( వది నిశజిముగనీకుం 
చెలియకున్నది; శ్ర 4 యిల దనుజులకింక శే మము నల్లునొ?4యావమహీ హరు 

దుక్ల 

1 సులభాౌ*ః పురుపారాజకా సతతం స్రీ యవాదినః-ఆ ప్రీ ప్కియస్య తు పథ్యస్య నక్తా శో శకౌచ 

భః _ఆనిమాలము. 2 ఆపి స్వ స్టీ.భవే తాత సర్వేహెం భువిళఠకసామ్-అనిమూాలము. 



ఆరణ్య కాండము = వర్ల సర్లము, ఓల్లిక్ 

ఆ. డాగ్ర హించి లోక4నుందు రావనుల లేకుండునట్లు చేయ4కుండునా! వు 
ఫీజు, నీయసువుల థీ నెల్లను చీయంగా నుక బుట్టదుగద + యూవాసేయ,ర ౪ 

ఆ, "జానకీనిమి త్త; 4 మెట్టి వ్యసనము, నాకుం నలుగకుండునా? కడం 
యెట్టి యడ్డు లేక + 'యిచ్చవచ్చినయట్లు, తీరుగునిన్ను భూప4తిగను బొంది. ౫౪ 

క, దనుజావళితో నీతో, ఘనలంకాపురము చ్యుతిని + గనక యెసంగునా ! 
దనుజాధీశా! యెవడు, మనమృునక- సంశయంబు + మాని యదృచ్చళా. ౬౪ 

క, నినుంబోలీ కామవృ త్ర తం బునుగొని దుర్య రకి యగుచు4బొలుచునొ యలదు 

ర్శనసుండు తనను బంధువులను రాజ్యము? జెజు చుకొను ని+లాస్థలిలోన౯. ౭ 

జనకు(డు తజుమంాం4+4జనుచెంచె. గానల కనిపల్కితివి గాడె[మును[మభాక్ర! 

వినుము రాముడు జనటతునిచేశ వెకలింపణు కినవాం౭డేకా(డు, 4 పరివిహీన “ 

మర్యాదు(డును గాడు,+మజేయు లుబ్థుం డును గాయడుదుక్నీలుండుశకాయడధర్త్య 
మునను సద్దుణముల 4గనని వాండునుగాండు, శతి ప్రాయాధముండును4గాండు, గూ, ర 

ఆ, మతియు గాడు, మహిని 4 మానవకీ మణి, యన తల్లీ కంతా 4 యమలసమ్మ్హ 

దంబుం చెంచు భూత+తతులకు నహీ తంబు,  జేయనెం చండమలశీలుడతండు. 

చ, జనకుండు కె కవంచనకు. + జూలంగ లోంబడీయుండ. గాంచి యా 

జనని మనోరథంబు: దమి 4 సల్పి కితకా ధర సత్య వాదిగా 
నొనరుతు నంచు ధర్మ్మమతి + యూరును మాని యరణ్య సీమకు 

వనితేను సోదరు౯ా గలిసి + వచ్చెను గాదె! తలంప నాయనా. ౧౦ 9్రిర్ఢ4 

"లే. = వైక్ప్ి వ్రీయవా౦ ఛితముం దండ్రి 4 కాంత. దీర్చ 

హోగముల రాజ్య లక్షీని థీ బూన్మి విడి చి 

దండకాననమునకు -నెం+తయు ముదమున 

వచ్చినాడు సుమా దశశవవన! యిపుడు. ౧౧ రరర 

కశినుండు మూర్షుండు4గాండు రాముం డజి కేం ది యుండును గాం డ+హీన మతివి 

నీవిట్లు పూని య+నృతము దుళ్ళు)తమును వచియం పంగారాదు 4 వలనినట్లు; 

 శ్రనువుదాల్చినయటి + ధర్మమే రాముండు, సత్య శౌర్యుండును థీ సాధునతండు 

త్రిదళుల కింద్రుని + తీరున = చెల్లర కతండు విభుండగు + నతనిభార్య 

ఆ. కస సతీత్వ తేజ, మున నె సురఖ్నీత . 

యెన దట్టిసాధ్వి 4 నామె నెట్లు 

ప్రసభమున వారింప 4 వాంభించెదో! కెల్చవి 

ప్రభ హరింప వలను4వడునె చెపుము. ౧౪ 956 

క్ర కరఖక్ష భారలెల్లైెడం, బరంగెడు జాష్టలలుగ విల్లు 4 వాలును గాష్టో 

er 

eo 

నవల 

1 అపి వీతానిమి త్తంచ నభచే ద్వ ్ ర్రసనం మమ - అనిమాలము. 2 రామో విగ్రవావాక 
pa =) 

ధర్మః -అనిమాలము. లి సృభామిన వినస్వతః -అనిమా౭చు, 
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826 ఆం ధ్ర శ్రీమద్రామాయణము 

త్క_రముగ నధృష్యుమై తగు, వరరాఘువద్ ప్రవహ్నిం 4 బడందగదు సుమో, ౧౫ 
చ, ధనువును లాగి దాననె నిళఖతాంతము వంగినవిల్లై వ్యా _స్పమె 

క్నయిడి మండువక్రముగ 4 గాఢశరంబుల జ్యలలట్లు గాం 

. .. దనరలగ లోకసంవ్యాతికిం + దద్దయుం గోపమునంది కార్తుకం 
బును ఫఘనపాళము౯ా గొనుచుం 4 బొల్చిన వీరుని శత్రుసె న్వహం 
తను రఘురాముండక౯ొ యముని 4 దాదుణమూ ర్తిని గూర్చి రావణా, ౧౬ 958 

క, మనమున కీంపగుజీవిత,మును, రాజ్యము, సుఖము మాని 4 మునుకొని యిపుడే 
చనవలదు; జాన కీపతి, ఘన తేజం బసదృృశముగం 4 గాాలుం జుమా, ౧౭4 959 

చ. ఘనుండగునట్టి రాఘవునిఃకార్షుక మే పెను వ్రావుగా నొ 
విన యలజానకికా బలీమిం 4 బెంపునం బే. దగుళ క్రి నీయెడ ౯ 

. గనంయిడ, దింక్ మానవళి+ఖాముణి నీింహూవిశాలవత్వు. డా 

ఫఘనుం డొగి సీతం శ్రాణముల4కం కె. బ్ర యంబుగం జూచుచుండుంజూ. ౧౮ 

క, జనకజయు భర్త నెప్పుడు, ననువ ర్రించుచునె యుండు; 4 నధికజ్వూలా 
. ఘను నగ్నిం జెనకరా నటు, లనుపను తేజమున నొప్పు 4 నాతనిభార్య౯, ౧౯౪ 

క్ జనక జసుమధ్యమను సా,ధిీని జెనకం దరంబుగాదు 4 ఏను దనుజేం దా! 

మనమున నెంచం. బ్ర యోజన,మును గాంచనియో ప్రయత్న 4మున ఫలమే మో, 

క, అని శ్రీరాముని దృక్పథ,మునం బడుదువయెని వ్రాణ4ముల కంత నువే 

యనుకొనుమా యీయత్నంబును మానుము చాలు నింక4బోలదు వేయ౯, 

నీ దనుజేంద్ర! జీవితం4బును శర్యమును దుర్గ భ మగు రాజ్యంబును+బడయఃగోర్కి 
గల్లి వానిని జిర4కౌలము ననుభవింపగం నోరుబే, రఘు4పతికి ని, 

యము చేయకుండు మో +4వరిగి ధర్యాత్ములై నట్టి విధీషణుం 4 డాదియెన 
సచివులం గూడి యో+జనచేసి యొంటిగా నిశ్చయించి విదప + నీవుగుణము 
లను దోషముల మిగు4ల బలాబలంబుల. జర్క్ విమర్శించి 4 సబల మళ్లు 

కే, వై రిబలమును జర్చించి + వానిభేద 
ముల నెజీంగి హూతాహీత4ములను నిర్ణ 

యించుకొని యేదియు క్షమో 4 యెజణీ(గి డానిం 
జేయుమూా! రాతసేశ్వరా! 4 న్యాయబుద్ధి, ఏర 964 

తే, నాక్రుంజూడంగ దశరభ4నందను ఘను 
_ ననిమొన౯ా దగ మార్కొను 4 టర మనుచుం 

దోంపకున్నది; *పలుసారు 4 లీపలుకు నె 
యొ_క్తిచెప్పెద ఏనవయ్య + యుద్యమమున. 9౫ 965 

1అహం తు మన్యే తవ నమమం రణే - అనిమూలము, 2 ఇదం హీ భూయ శ్ళణు-ఆని 

మూాలము 

కీ 



అరణ్య కాండము = వే౮ా సర్లము. వ /1 

జే, యు_క్రియు కము బేశకా+లోచితంబు 

చన నాయీసువాక్యము 4 నాత యందు 
రా చాలీ 

మంచిదని యెంచి నినవయ్య 4 మానవీయ 

చరిత! దనుజూధినాథ! చం+చద్దుణాథ్య!. 966 

ముప్పదియేడవ సక్షము సంపూర్ణము 

3౮౨వ సరము, 
౧ 

వ 

టో ద్ : “, _ంధ్దుడు మారీచుడు రానణునిలొ రామునకు6 దనకు బాల్యమునవెన ఎనడద్ద మును జెప్పుటం. రుషుల 

న, విను మొకనారి నేను మును 4 కేయిగజంబులడా బలంబు సెం 

పువం దగి పర్వ తాన్ఫృతిని 4 బొల్వచు నీలభునంబురీతి గాం 

గనంబడుచు ౯ న్ఫుదు ప్ప కట కాంచనకుండలమండికుండొ న 

జనులకు భీతిం నొల్పుచును 4 శౌర్యము ఫపొంగం గరీటథారినై , ౧౪ రగ 

చ, పరిఘుము! గేలం బూని ముని4వర్యుల మాంసమునందుూం గోరి నీ 

ధరణి జదించు చుండి ప్రను4దంబున దండక కాన నంబునం 

దిరుగుచునుంటి; ధరమకీ 4 ధీరుడు సై తగు కౌళికుండు మొ 
ల 
వ్ 

నిరమణు: డంతే నాభయము 4 సం తము  దూాలపుచ్చలో. 3 968 

దాన న వుండగు మూరీచుండ, రయ. బొరుషమున 4 దారాణరీతి౯ ఈ 

తే, మమ్ము భయ పెట్టు చున్నా౭డు 4+ మాన వంగ్ర! 

వాని బాధల6 జెప్పంగ 4 వశముగాదు 

కాన నీపుక్తుండై న రా?ఘవ్ర(డు వచ్చి 

పర్వకాలంబులందు. గాథపాడుంగాకం రోం 970 

చ. అని మునిపల్క_ ధర్మ్మవుతి + యా ధరణేకు(డు యోగనిష్టయే 

ధనముగ నొప్పు కార్లీకుని 4 దద్దయు క్ఫీతిని గాంచి పల్కె నా 

తనయుడు బాలుండై తనరు 4 + డ్వాదశవర్ష వయస్కు_6 జెన్నంగా 

ఫఘునమగు నన్రువిద్భం దగం 4 గెంచండు పౌండితి సత్య మిద్ది నూ. ౬ 

కే, తమరు కోరినచో సె న్య+తతిని గొనుచు, “నేనె వచ్చెద మునివర్య' '4నేచె దనుజు 

లను భవన్శనమును గాంచి 4 నని౭ దిరదిగెడదు, నట్టి విపుల వధించెదం+బట్టి వారి, 

క, చతురంగంబులతో సం,గతిం బాయక వత్తు నీపుడె + కౌశిక! యనంగా 

నతనిం గని ముని పల్కె జుగతి రాముండు దప్ప దనుజకాంతుని నతని, ౮ 

శే, ఎంతబలమైన దీర్పలే 4 దిద్ది నిజము 

నీవ సామాన్యుండవుగావ + + నిర్దరులను me 

బం వాగసవహాస్తస్య థారయక్ పర్వత 'వమః. "అనిమూలము. 

ర్ట! 



8లైవ 

లొ 

ఆంధ్ర క్రీ చవుద్రామోా నుణ 

నని మొన౯ గాచినాండవే *యవనినాథ! 

త్వత్కతంబగు కృత్యాళి + వరుస వినమె. ౯ 974 

ములో కశకములయందు 4 యమా గుచుండును గాడె 
య 

గొప్పా న్యాములు నీ4కుంగలుగుట 
రె 

నిశ్సయమే మొన 4 నీదుసై నిమ్ములు 

దనుజుని నాతని 4 చెనక (జాల 

నవ్వి యన్నియు నిందె 4 యమరి యుండుంగాక 

యాీాకుమూరుండు వాలుం+శచేయయినను 

మవపానీయ తేజుండు 4 మూరీచు నోర్చు' జ్ర 

రంతవా ! కావున 4 రాము. దోడు 

. కొనుచు నేం బోవువాండ నీ4కు౯ా ళుభనుగు. 

గాక; యని పల్కి రామునిం 4 గౌళికుండు 

వెంటం దోడ్కొని మదిని సు4క్రీతి యలర 
స్వ్వాశృముమునకుం బోయె న4య్యవసరమున ౧౨ 975 

చ, మునిపతి దండకాటవిని 4+ మోదము పొంగ మకా కదీక్షనుం 

సోని తన యా శ మంబున నె 4 కూర్చొని యుండుట గాంచి చిత్రమా 

ధనువును దీటుచుకా మునివతంసుని చెంతన కాచుచుంజె; యా 

'వనగుణముల్ కనంబడవు + బాల్యమునందగు రామునం దొగికా.౧౩ 976 

సిరి తనరారం గమ సర4నీరుహాప త్తని భేతణంబులు ౯ 
నో 

బరలగల బ హచారియయి 4 వక్త్ర మొకండు భరించి చాపముం 

గరమున6 'హల్పి 2కరాకటియుం 4 గాంచన మూలికచే వెలుంగ, వి 

స్ఫురదురు దేహ కాంతి వన4భూమిని భాసిలం జేయుచులా గడుల ౧ర4 917 

అపుడు పొడిచిన చాలశ+ళాంకురీతి నయనపర్షము గాంగ గ4నంబడి యెను; 
నంత చేనును నీలమే4ఘాభు( ద ప్ప, కనకకుండలుగా జనుల్ 4 ననుంగనంగ, 

వరములల గాంచిన గర్వ,స్ఫుర ణంబున బలము మిగుల 4 బొల్బుచు మాానీ 

శఏరు నా శృముంబుయ జొచ్చితిం గరముల సాయుధములొప్పంీగా. జి త్రముగక, 

తపరపడి నేను జొచ్చుటను 4 వారక రాముకు చూచి సుంతయుకొ 

బరీచలనంబు నొందకయె 4+ స్వాంతము భోసిల వింటి నెక్కి ఇ౯ 
గరువము మోహముం౦ గలిసి 4 కాటీయ పెట్టుట వానిబాలుగా 

నరసి యలత్యుబుద్ధి ముని + యధ్వర వేదికపైకి బోయిలతికా, ౧౮ 980. 

పరుల నడంచు బాణమును 4 వెచె నతం డురుశ క్రి మణి భి 

కరమగు సొశేరంబు వడి 4 గాండంగ చే కతయోజనం౦బు లం 

మె అజాతవ్యంజన శీ) మాక అని మూలము. అసశ్చన్న యౌనలకణః-అనివ్యాఖ్య, 2 కిఖీ 

కనక మాలయా -ఆనిమా లము, వ్దిళ్లీ కాకక పతీథక। అనివ్యాఖ్య. 



(మ్ ae ఆరణ్య కాండము - 3౮ సర్లము, ద్ర 

బరమునం బోయి యస్థిండి 4 ప్రాణము లుండుట 'నెట్లూ వచ్చితి౯ 

మరలి, యతండు పెరళుండయి 4 మానె వధింపంగ భీతుండంచెగికా. ౧”, 95! 

లే. నాయనా! రావణా! విను 4 నన్నతండు 
చంపనొల్లక దయం౭ంబూని + సాగరమున 

బడల బాణంబువె చెనా 4 బాణ వేగ 

ముననె యంబుధి. బడి మూర్చ + మునింగినాండ. ౨౦ 982 

ము నరవేగంబున.6 బోయి బో౭తేయిన యా+4సం ద్రంబున౯ నీట నొ 

తురతం బొందుచు భీతిమోణిం బడి భ్యాం+తుల్ చాల పాధింపంగాల 

జరకాలంబున శేను దడెప్పికిలి యా4చింత౯ భవత్చాలిత 

స్థిరల ౦ కాపురి చేంతి౯ా మదిని యోఖ4జింపంగం జి త్ ంబగు౯ా ౨౧ 983 

దీ బాలుడు రాముండళీప్పటి కక్ళతాస్తుండు నకి పృకర్ముండా 4 నటులుండిీ 
= గాలు —శీ లు 

యే ననుబోంటినే 4 యెంతేయుశ క్రిచే న క్షైగంజిమై సథహాయులై న 

దనుజులం బడంగూల్చె 6 గనుక నే వలదని వారించుచున్నాండం 4 బలుకుదీని 

వినక రామునితోడ 4 వే పగ గొనుదువయేని భూరివిపత్తు + నిపుడె పొందడం 

తే, గలవు; 2 క్రి డారతుల్ మోజిం4గా సభలను 

గూడుచుం బండుగులు వేసి శ కూర్యిం గనుచు 

శర ,ముల6 చేలుచున్న రా+క్షసుల కెల్ల 
బాలీ యం 

సకలకస్టములం గూర్చ్పంశీజాలు దీవు, ౨౮ 994 

న్స్ ప్రాదాదములు వార సి శ$పటలము ల్పెలయంగ దాగరంబులందుర4త్న 
ములతొ డం 

దసు నలంకారముల్ 4 తనరార నున్నలంకాపురి రాముని+కాంత దై న 

షతువుచే నకి(యింపంగ౬ జూడంగా6 గలవు; రావణ! సర్పశములు చెలంగు 

మడుంగున నుంటచే 4 మత్స్యములుం గూడ గరుడభశీతములై 4 కడునశించు 

కే, కరణిం బాపము లొనరింపం4గాం దలంప 

నట్టి శుద్దాత్యులునుగూడ * నకట! పాపు 

లను చగీం గూడుట౯ా వారల యఘదోవ 

మునను దారు నశింతురు 4 ఘనులు నయ్యుః ౨౬ 995 

చ. ఘనతమభూషణంబులను 4 గ్రాలుచు దివ్వసుచందనంబు మే 

న నలంది మించు రాతసులు 4 నాథ! భవత్క్మృతదోహయు_క్తీ నా 

తని శరసంవాతిం గనుచు. 4 దద్దయుం గూలుదు రీవు చూడంగా; 

దనుజులు వావంగా మిగిలి + తమ్మైగిం బో చెడువారు చేమిచేల౯ొ. ౨౭4 986 

1 పొతితో 2. హం తదా తేన గంఫీశే సాగరాంభసీ _ అనిమూలము. 2 క్రీ డారతివిధిజ్ఞానాం 

సమాజో తృ్చవశాలినా మ్- అనిమాలమూ. 
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చ. వనితల బెస్ కొందజును 4 భార్యలతొడనె కొందణు౯ భయం 

రో 

బున దశదిక్కు లం బజువం 4 బూనం గనంగల పఏివు రావణా 

మనపుర మెల్ల రామశర4మండల స౦వృతీమై కృశానుదీ 

వీనికరసంయుతంబగు చు 4 చెప్పున మం డెడు నిండ్లతోం గనుం 

గొనభయదంబుగా వెలయం 4 గుంది కనంగల ప్ర చక్కంగా౯. ౨౯ 987 

. విందును సంశయంబు గల4చే ఏను రాజ! పరాంగనామణిం 

బొందుటకం క వేటొకటి + భూరితరాఘముతేదు సుమ్ల్హు నీ 

కుం దలంపంగం బెండ్లి యయి 4+ కూరిమి. చాయక కేయుమంది యా 

సుందరు లున్న వారు గద! 4 చొక్కి రమింపుము స్వేచ్చ వారితో కా, 30 918 

దను జేంద్ర పర్యస్ర్రీరతిల గనకుము వంశమును నీదు 4 గారవమును భా 

మినీ సంపదం బ్రియజీవిత, మును గాచుకొనంగ.6 దగును 4 బూనిక్ మాణిక్, 

చిరకాలము సుభగతచేం బరంగడు భార్యలను గూడి + బవాుుభోగముల౯ 

గర వాను ఖభపింపు మిత్ర ,త్కరములతో' సుఖము బొందణగాం గోరిన చోకా. 

రామున కపకారం విశ, నేమా త్రము చేయవల ద+హీనగుణాథ్యా ! 

నీమేలు గోరి చెప్పెడు, నామాటను వినక రాము+నాతి౯ జలిమి౯. 3౨4 

ః పట్టు కొనుదు “వేని 4 బాంధవులను నీదు, బలము నాయు వతని 46 బాణములకు 

నప్పగించి యముని 4 యాలయమును జేరంగలవు నము నాదు+పలుకు దీని,33 

ముప్పదియెనిమిదవ సర్లము సంపూర్ణము. 

ఐడావ సర్గము, 

ంధ్రుర్దు మాౌరీచుండు రావణునకు రామునిచరి తృీమును. జెప్పుట. ఉ్రాతం- 

. అపుకు రాముండు బాలక్ద్రqనముందు నన్నున బెట్లూ విడిచెనాతనికినిశప్పుడు వయస్సు 

వచ్చిన దీవలివా ర్హను జెప్పెద “మాజాడకుండ నామాట వినుము; 

బాలు రాముని + చాణఘాతేము నొంది యంత నూరక యుండ $కక్ల నేను 

మరలను మృగ రదూప4థ రుత ఆన యిద్ద ణు దనుజులతో. గూడి 4 దండ కొట 

కే, విని బ్ర వేశించితిని; నీ ప్పవివృత జివో 
గాల జబెనుకాయమును బూని + ఘన థభయంక 

రముగ దంప్తలు మజియ బ4థలము దనరఠలగం 

బలలభ కకమృగమైతి 4 ననీ6 దిరుగంగ. 5 998 

చ. అనలునియొడ్లం బావనము+లై తగు తర్ధముబందుం జె త్యభూ 

'జనికరసన్ని కృష్ణ మున 4 సాధర్టసయాపముం దాట్బి యెంతయుక 

* తచ్చ ఫగువ్వు నిరు తేఠం-అనిమాలము. 



ఆరణ్య కాండము ఆ 9౯ సరము, 831 

మునుల నదల్సుచు౯ దిరుగం 4 బూనితి నివీనకుందు ధర్యని 

ఫను జరియించు మానులను 4 జంపుచు: డద్రుధిరంబు6 డ్రాశ్రచు౯. Hy 994 

ర్ పలలంబుల భశ్నీంచుచు, ఖలనుకి. గూండ నగుచు 4 వ్రోసురమానీ 

కుల మాంసము యశనముగా, బలువిడి వనచరులనెబ్న + బాధించుకేమికా, ౫౪ 

కే, నెత్తురునె ద్రావి మిక్కిలి 4 మత్తుడనయి 
ధర్మముల వాడుసేయుచుం 4 దగ నొకతతఆ్ 

మాని మాక్ళ కి బూని ధ4ర్శముదె యాచ 

రించుచుండిన రాము న4రిందమ నిని, ౬౪ 996 

క, జనకజను మహాభాగను, ఘనుడు మహారథుండు నౌచు6 4 గ్రాలు సుమిత్రా 

తేనయునిని జేరంబోయితి, దనుజేంద్రా' మృగతనువును + దాల్చిన నేనుకా, ౭ 

వీ కజకు(/గొములు ల64 గా మును కొటినడదెబును మదిని. జంకెంచిమిగుల 
న ల ఊఉ టు బి [ 

నాగృహంబును బొందిశయావై రమును నెన్ని బుద్ధిసంపడ లేమి బుధనుతుండయి 

తాష్తసుండయి నియశంబగు ౩ నాహారమును గొని భూశతాళి «కిని హితంబుం౭ 

గోరుచు బల శాలీ 4యౌా రాము గని సను తాప పసి వేషమ్యు 4 దాల్లీ నాడు 

తే, “కాన నన్నే మిచేయం గా. 4 గలండటంచు 

జంపంగా6 బూని యురవడే 4 నావాసంబుల 

జాపంగాంబో యితిని; నన్ను € జూచి యతండు 

ధనువు సారించి బలమునం 4 గనలుచు వక, ౯౦ 998 

క, గరుడానిలనాదంబున, బరుగిడున స్త్ర శ్, యంబు + బగవారిని వే 

పరిమార్చుదాని విడిచెను, బరను.ో భమున ఇ నన్ను 4 భంజంచు తమిక్నా ౧౦౪ 

క, కులిశంబురీతిం గకినం;బులు గాం వ్ ర _క్షపాన4మును జేయునవై 

యలఘుగతి౯ నతపర్వం;బులునయి యామూ.డుబొణ4ములు నొక్క మొ గక: 

క, చనుదెంచ నంత నేనును, మును రాముని తీవ బాణ4ములం జిక్కి భయం 

బును గన్నవాండం గాన న తనికె"ర్య మెటింగ యుండ 4 దగదని పెలుచక. 

క, పరు త్రితి శ్రీరాముని, సరము పలాయితునిం జంపం 4 జనదను నియతిం 

బరంగుటం దచ్చాధను గన,క్ రయయిబునం బాత్నాండం 4 గవ్యా చేశా. ౧౨1 

చ. దనుజులు వారలిద్దజును ఖీ డద్భుజకే "ర్ట మెటుంగకుంట మా 

ర్కొ_ని హతులై ర్వీ నేను నటం 4 గూరశిలీముఖము క్రి నెట్టులో 

గని యసుస 'ంతతుల్ ని లువం గాలం 'జెడు కారన్టిము లెల్ల మాని యో 

౫నిరతిం గాంచి మానినయి + కాలముపుచ్చుచు నున్నవాండంజొ. ౧౩౪4 1008 

పతిభూరుహంబున 4 వల్క_్లలంబులను గృహ్లాజిన ౦బును దాల్సి + యతులచాప 

వా స్తుణౌ క్రీరాము 4 డత్యు గ్రపాశముల్ నా స్తంబునం బట్టిశనట్టి యముని 
కరణి శ నాకింకను 4 గనంబడుచున్నాండు; రాము జొక్కందెతపవ్ర "జమువెంతం 

గనంబడుచుండుట 4 గాదు ఫీతుండనౌ నాకు వేలుగ రామశనానుధరులు 

er 
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జే. కనంబడుచు నున్నహరలి 4 కాననంబు 
తన్మయం౦బుగం దోంచెడి 4+ దనుజనాథ 

యిదియు దన్తాయలోల్లిన 4 యదియెగా ద 

తండు లేనట్టి తావునం 4 దగ నతండె ౧౫ 1004 

చ, కనబడు చున్న నాయడు స స్మృతి ఖీ గల్లిన యప్పుడె కాదు స్వప్నవుం 

దును రఘురాముండే యదుట 4 దోంచును గావున భీతి.జెంది యిం 

కను బహుభంగులకా వెతల 4 గాంచుచుం బల్ము_చునుందు రావణా 

ఏను మిట రామభీతిం గని + (వ్రేలగెడు నేనును భ్రాంతినొందుటకా, ౧౭ 1005 

ఆది చరెఫమ్మ ను 4 నకురము గలరత్నరథాదు లై న హవములం గూడ 

ల బ్రభమావర్ధము విన4బడినతోడ నె రాము నాహ్వాయ మే చెప్ప+న గునొయ నెడు 
భయముతో ౧చెడుందరు4వా తీవర్ల ర్ల మువిన్నయంత నె యా భయ మడంగుచున్న; 

చేను రామునిశ క్రి 4 నెంతయు నెచుంగుదుం గాన నాతనితోడం 4 గలపహామిోవు 

కే. సేయుటది మేలుగాదు నీ4చేతంగాదు, బలిని నముచిని నని వధిం4పంగం జాలు 
బలముగలవాండు సూ రఘు+వరుండు నీవు, పగను దీర్పంగంగోరినథవాండవై న, 

క, ఆయనను మాటురొని యని చేయుము కాకున్న సఖులం 4 జెండీనకృతస్ట్రం 
"బేయడలం దల(పకుండుము, "నాయన! ప్రాణయుతుంజూడ$న నుంగోరుదు వేల, 

కే. అశనిముచ్చట నావెంత 4 నననలది(క 
జగమున౯ యూాగ్యు లై ధర్మ్మ+సాధనమ్ము. 

'వేయుచుకొ దగు సజ్జనుల్ 4 చెంతేనున్న 

మయొకుల యపరాధముల చేత 4 నొక్క_మొగిని, ౨౦ 1008 

క, పరిజనులలోడం దారును, గరము వినాశంబు నొందం+గాం దగుదురునూ 
పరికింప సాధువృ తిని నరణర్టిమున నున్ననేం దీ4వపరాధమునకా, ౨౧ 1009 

"లే. నాథ మొందుదు; నేది మ4నంబునందు 

యు క్షమని తోంచునో యక్షై + యొనరుచుకొను 
మింక నాజోలికిని రాన చేమి మొన 

2-సేన్యు నీవెంట రా నిది + నిశ్చయంబు, ౨౧౦ 1010 

క్, గురు తేజోధె ర్యబల, స్ఫురణంబులు గల్లు రామశశ్ను భ్రాంశునియం; 

దరయంగ నతండే దనుజో,త,_రమునకుం గాలసము(డు 4 కాకున్న యింకళ?, 

ఒకరికి. గస్ట్రంబు 4 లొదవించు కారష్టిముల్ చేయడు రాముండు 4 సిద్ధమిద్ది 

శూర్పణఖ విభాష 4 నేర్పడం జేసినకతన యుద్ధము చేయం4గా నచటికి" 

వచ్చిన ఖరుని జం+పంగ లేదె యందు వే వినుము శూర్పణఖ సీతను వధింపం 

బోవ నట్లూ నరించె4బూని దానికీనయి ఖరుడు మార్కొనంబోవంశీగావధించె 

రొ 

బొ 

1. యది మాం దస్త్రు మిచ్శసి-అనిమూలము. జీవితు మిచ్చ న సీత్యర్థృః అనివ్యాఖ్య. 2 అహం 

తా నానుయా మిహ-అనిమాలము. దీనియర్థ "మే యిట విస్తృతము, 



ఆరణ్య కాండము = రం సర్షము, 883 

జే, నిందు రఘురాము నపరాధ + మేమియున్న 
ది? నిజముగ జిప్పువూ, వేను $ దివిరి బంధు 
హీంతముం గోరిన వాండను 4 సతతేముగుట? 
బరమహీ త వాకన్ణిమును దీని 4 బలికినాండ. ౨౪౪ 1012 

తె ఇట్టిపల్కును గొనవేని 4 యెల్ల బంధు . 
వులను గూడి రణంబున 4 నలఘురామ 

స్ రములకు( జికి__ నీయను4సంతతులను 

వీడువంగల విది నిక్క_వకా 4+ వినుము దీని, ౨౫ 1018 

ముప్పదితొమ్రిదన సర్షము సంపూర్ద ము. 

రం = న సర్గము, 
౧ 

మారీచుని పలు కరిం+ 3 సహా.రుముగ రవ యిరు ల్కు_ల నిరా చ రాషణు(డు సహో తుము మని నియమించుట, చడం | 

మ. అని మారీచుడు యు_క్రియు కము నె్సైనకా మరల్పంగ నే 

యనుమానంబును బేక చెప్పినను జ + త్యాధ్ళుం డ వ్వాక్యము౯ 

వినండయ్యె౯- మరణింపం గోరునతం డు4వ్వు త్రిక దగ౯ మందుం 7 
యై 

కొననౌ్లే మణీ కాలచొదితుండునై + గోపంబు నిండారంగ౯ ౧ 10!4 

క, అనపాయముగాంగ సుఖం,బును గల్లంగంజేయునదిగం 4 బొల్బెడు వాక్యం 

బును మారీచుండు పల్క_(గ, వినియు నతనితోడం బరుషళవృ త్ర తగంగ౯. 

తే, ఎంతయు నయు కము బలె 4 నిట్లు అనుచు; 

నోర మారీచ! రాజుగా 4 నొప్పు నావి 

హయమున౯ నీవనుచిత నిశస్పారవచన 
మును దగం బల్కితివిగ భీ4కిని దీజించి, ౨౪ 1016 

లె, అట్టవాక్యంబు లూపషరశీనుందు నాట్కినట్ట వీజంబువలె ఫల 4+ మందంజాల; 

వతేండు నిపష్కారణముగ ఖీ రాదివనుజులనువధించిన దున్శీలు4+డనంగందగం డె, 

క, అరయగ మూద్ధండు మజీయుక౯ా నరుండగుంజు మ్మతేనితొడ 4 నాకుందగునే 

దురమొనరంచుట కానం, దరుణేముణి బలిమింగొనంగం + దప్పదు నాకుకా. 34 

అంగనామణ్యప4హరణమునుండి న౯ మరలించి యతనితో 4+ దురముసేయ( 

బురికొల్పుటను నది 4 పోల నీమూటబ కెంతేమా తేము శ్ 4 మెట్టు లగును? 

గాన నాతని కిటం 4 గాంతాపవారణ మె తీగనట్టి వ శికృలిశయగు; నతండు 

మూర్జుండెట్లని ప్ర క్న4మును జేయుదో యొక్క. ప్రా,కృత కామినీ? వాక్యమువిని 

తే, సఖుల రాజ్యంబు జననిని + జనరు విడీచి 

వనము జేరెను గద; ఖరథీదనుజు: జంఫీ 

105 

ew 



854 ఆం ధ్ర శ్రీమద్రామాయణము 

నట్టి యారాఘఘువునకు. ఫ్రాశణాళికంయె 

నింపుగా నున్ననీతను 4 న్పుజె తెత్తు, ౫ 1019 

క, కనుంగొనుచు౯ నీవుండంగం, జని తెచ్చెద బలిమి మెణయ 4 సా ధీగీముణిన౦ 

చని ప్రతిన చేయువా (డను, వినుమా! మారీచ! తీ వ్రశవివయము దీనిలొ. ౬ 

చ, నరనమున నిశ్చయించుకొని 4 మార్చు నొనర్పకయుండం జేయంబూ 

నీన నను నిర్ణ ₹0ద్రుండును 4 నిర్ణరదై త్యులు వచ్చిన౯ మర 

లను గడుంజాల; చ నిపుడు 4 పట్టినకార్భము ని నిశృమింపుమా | 

దనుజవతంనవూ! యెటులు 4 తప్పక తీర్పగనానొ పూనిక, 24 [09 | 

తే, ఇందు గుణమేది? దోహ మచేది? దాని 

నెట్టు సాధింపవచ్చు నిం+డే దపాయ 

మనుచు నిన్నేను బ్రశ్నించి4నట్టు లై న 

నిట్లు చెప్పంగవచ్చు నీ + వింతనెపు. ౮ 1002 

. సంప త్తి బడయు వాంఛను గల్లియున్నట్టి పండితుండొ మం త్రి4వరుండు తనను 

2 బ్రభువు పృశ్నించిన+భ _క్టిజేతులు మోాక్చెమదికిం దో చినయట్టిశ మాటం జెప్పు 

కొనవలయును భూమి4పునకు పితంబును జెప్పునప్పుడుగూడ 4 "న తిపుమదికి 

నౌగి ఏరుద్ధముగాక 4 యుం౦డునట్లుగ నుపదారపూర్వకముగ 4 శావ్యముగను 

ఆ, హితముగను జెలంగు 4 నింవె వె నమాటలు, పలుక వలయు విహిత శవాకన్ణి మైన 

నది తిరస్కృతిగను 4 ననువదింపంబడు, నేని గారవార్తం + డై నరాజు, ౧౦౪ 

రైతా 

క, మానవివర్ణిత మగుట౯, దానికా మెద్చుకొనం శవిత।వర్పముగల యా 

మానితులగు నృపతులు వై, శ్వానర దేవేంద్ర వారి4పతి వాపములక్, ౧౧౪ 

తే, చంద్ర యమరూపముల దాల్చి 4 యుంద్రు; మనుజ! 

యగ్నావేండిమి, నింద్రు,క +ర్యంబు), వారి 
పలి ప ప్రసన్నత, సరసిజ4వె రి చల్ల 

దనము, యమునిదండమ్మును 4 'దాల్చియుంద్రు,. ౧౨౪ 1020 

క, “కావున నేమటకయె స, శా్ట్రవస్థలయందు మిగుల 4 నాదృతి మాజ౯ 

భూవిభుల గారవించుచు, వేవిధులం బూజచేయ 4 విహీతము సుమా. ౧౩౪ 

క, తెలియక పార్థివధర్మం,బు నీ వజ్ఞానమందు 4 మునిగి కుమతితం 

'జెలలగి త్వదా శృమమున కిములవచ్చిన నన్ను బరుప+ముల6 బల్కు_దువా. 

న, పరువచు లాడంలోరుటిది 46 పాడియె; యిందిపుదేదిదో షమో? 

పరమగుణంబ ేదొ? తగం 4 బల్కు. మటంచు వచింపలేదు; ని 

న్నరనీ యొనర్పంగాందగనె 46 యంచును నే నడుగంగంబూన నీ 

తరుణమునందు నింతపనిం 4 దప్పక చెప్పితి దాని నీవిశక౯'. ౧౫ 1026 

ఆ. అమితవిక్రముంబు 4 నందినవాండవు, గాన నాడుమాటం 4 గాదనకయె 



రల 

క 

ఆరణ్య కాండము లేం సర్లము. కిక్రికీ 

చేసి తీఅవలయు + జి త్రవి భా ంతిచే, మాజుపల్క_శాదు 4 మాననీయ!. ౧౫౪ 
అఆకార్వుమేమని 4 యడి”దో? యీమహో 

కార్భంబునందీవు 4 కడలి నాకు 
సాహాయ్యముం చేయం4+జనుం దద్విధానంబు 

వచియింతు ఏినవయ్య ! + సృచురధై ర్య! 

వెండిచుక్కాల చేత 4 వింత 7 జిత్రింపం 

బడిన బంగరుజంక4వపువు. దాప్పీ 

యతనియా శమసీమ కరిగి జాన కీ యమ్రోోలం 
జరియింపుమా యంత; 4 దరుణిశెట్లు 

. మిగుల నాస క్తి నీపయి 4 మించునొ యటు 

వంటి యాశను గల్లించి 4 వలసినట్టు 

లంత నీదారింబట్టియె 4 యరుగవచ్చు. 

గనకమయమైన నూయామృ4గమగు నిన్ను. ౧౮౪ 1080 

కనినంత జాతవిస్సయ,మున నీశయు “దీనివేగ4ముగం 'దెచ్చి ముదం 

బున నాకీమ్హా” నాథా!, యని రాముని నడుగంగలదు 4 హరిణావ్న్! తమికా, 

= నిను బట్టక్ రమునాయకుం డనుజు నింశకి౯ా వేగమే పాసి వ 

చ్చీనమో(ద౯ గడుదూరమేగి యకటా 4+ సీతా! సుమి త్రాతజా | 

యని యారాముని కంఠనాదముగనే 4 యారావముం జేయునో 

ఏని యప్పల్కును లత ణుండు మదిలో 4 విభా ౦తి యనక డ్యరకా. ౨౦౪ 

. జనకజతళ౯- బురికొల్చ(గ, ఘన మలియతేం డన్నయందుం4గల మైత్రిని నా 
తని దారింబట్టి పోవును, జన నవాషరలిటు దూరశసరణికి నంతేకా, ౨౧౪ 1088 

సురపతి శచినిం దెచ్చిన, కరణికా సుఖరీతి రాము4కాంతను 'దెత్తు౯ 

సరిగా నాయీచెప్పిన) సరణికా నెజు వేర్చి దీని 4 స్వ్పచ్చందగతి౯, ౨౨4 1084 

చే. అరుగువమూ! సు వ్రతా! రాజ్య4మందు సగము 

రం 

క, 

శ్ర, 

చేను నీకు నొసంగుదు + దీనిం దీర్చ 

నందమగు మృగరూపంబు $ నంది దండ 

కాటవికిం బొమ్బు సౌమ్య! నే 4 నరదమెక్కి. ౨3౪ 1085 

నిను వెంటనంటి వచ్చెద, ననిసేయక యేశీతీళు 4 నాత్శజుకాంతం 

గొని బలిమి రాము వంచిం,చి నినుం గూడుకొని కార్య 4సిద్ధిం గనుచుకా, ౨ర 

పురమునకు మరలి పోయెదం, ద్వరపడి యీకార్యమినవు 4 తగ నొనరుపవే 

నిరయమున నిన్ను6 జంపుదుం గరుణం బూన నింక నిన్నుం శ గావంగ దనుజూ!, 

బలవంతంబుననై నను, దొలంగక యుండంగ నిన్ను + దోరపుశ కుల్ 

ఇెలయంగ బంధించియ నిమ్హల( జేయించెదను గార్యళముం దీని జామోా, 



636 ఆం ధ్ర క్రీనుద్రామాయణము 

లే, 
శౌర్యహీను లెవ్వరో + శ శ్రువులుగ 

గ్ర 

_వపాపకర్తుండ్ థీ భూపహల! నీకు నీశనయులకును రాజ్య4మునకు మంత్రు 

,.. జనపతికి విరుద్ధముగాం, బనిచేసెడు నాత. డెట్టి + పట్టునను సుఖం 

బును గాంచ లేండుగద! రామునియొద్దకు నీవు పోవం 4 బూనుదువేనికా, ౨౬ 
నిలిచిన నిలుచును ,చ్రాణం,బు లొక్క_ “కటి, సంశయంబె 4 పో మృత్యువు; నీ 

వలయక నాతో. జగంగొనం, దల౭చీలివా మరణ మిపుడె 4 తప్పదు సుమ, 

. ఇదియి క్రై జరగలలదనీ, మది భాడిగ నిశ్చయించి + మణి యాద్యయి నీ 

శెది హీతమని తోంచునొ య,య్యిది చేయుము మేలుగీళ్ల 4నరయుచు దనుజూ, 

నలుబదియన సర్లము సంపూర్ణము, 

రం ఎవ సర్లము. 

రురు మారీచుండు రావణునకు నుకల హితోపదేశము చేయుట. శస 

. అని యిటు లాదశాననూ డశహంకృ్ళతి మోటు బ, భు త్వ చిహ్న ముల్ 

గనయబుడం చేసి తీజందగుం 4 గార్భమటంచు విరుద్ధరీతి నా 

జను వడిం కేయంగా మది విణారము మోూజ.గ౧ దాటకాసుతుం 

డనియెను రాకుసేంద్రుఃగని + యత్తజిం దీవతరోక్తు లొప్పంగకా. ౧ 1042 

ద్ర! 
లకు వినాశనము గ 4ల్లంగంజేయు నీయుపాయము నీకు నుపబేశ 4 మాడరమున 

నిచ్చినాండో! దను కేంద! నీవు సుఖంబుగా నుండుటను బాప4కర్ముం జెవండు 
కనంజూలకున్నా.డొ? + కాలుపురమునకు ద్వారమునంటి యాత గని కార్య 

మునకు బోధించెనో పూను4కొనయ నెవండు 

దనుజులుందుకు నిజమిది 4+ తలయ బలము 

గల్లు రాముని చేతిలోం 4 గరము చిక్కి* ర 1048 

నీవు నింపగ జూడం,గా నారలు కోరుచుంద్రు4గద! దళవదనా! 

శేవలవై రెయు నివ్విధి, గావింపం డందు నీచ+కర్షుం డెవండో. రం 1044 
తే. ఇట్టియత్నంబు నీకు నీ+ వే యొనర్చి 

నాళ మొందంగవలెనను 4 నాశయమున 

నహీితవాదియు నై యిట్టి 4+ యపథమున౭ ద 

గంగ నుప బేశమిచ్చిను 4 గాదె వెపువు, ౫ 1045 

తే, కా ప్రులోకవిరుద్ధమా 4 సరణిం జినెడు, నిన్ను నీమంత్రు, లెవ్వరు 4 ని గృహింప 

చ, 

కున్న వా రేకదా! కాన4నొక్క_ మొగిని, వారలందలు ని సక్కంబ4వధ్యు లీ లిపుడు. 
ధరణిపుం డిచ్చవచ్చిన విశ+ధంబుస 6 బోవుచుం గాపథంబునం - 

,.దిరుగంగం బూనునేని సుమ4తిం దగు మంత్రిసమూవా మాతనిక్రా 
బరిపరి న్మిగృహి౦పందగు 4 వారలు దుష్పథవే ముంది స్వేచ్చసం 

చంణము సే సేయు నిన్నడంపంశీజూలక యూరకయుండు “టేలొకో?, 2 . [011 
ఇ rr 



ద్ 

రో 

క నీ 

క 

ర, 

ఆరణ్య కాండము = రగ సక్షము. నల 

దనుజేంద్ర! విజయళీలా!, విను రాజు సమ స్తదోప+ఏకహీకుం చై యుం 
డినం దన్మ్మంతత్రు లు ధర్ష్మ్యంిబును గామము. గీ 8 నెపుడు + పొందుదుకు సుమో. 

నృపతి దుర్షుణయు కుంథీడేని మం, తు లకు ధశ్రాదులం దొక్కటి 4 యెనంగలుగ 

దవ్పోయన్ని యుం జూడ. 4 వ్యర్థంబుతే రాజు నిష: తుం డై డెనచో 4 నీ జబజడ నులు 

వ్వసనంబులం గాం శత్రు త్తు, +వసుషేతీళు, డెధర్హ్య జయమూలముసుమో; పిశజయనుకీల 

యకాటచేత స వసలందను చావు సవల: ఆ 

డే నంగాని ప సాన కుం జ bs ము ప దు 
ట్ © ర్త డక చె 
నింద్రి యాళిః 7గలువనే లేకయుండిన (గాని ధరణ్ం గావం4గలంటె ? నృపుండు. 

. తురగములు మందనారభథి 4 తోల వవను 

భూమి నేగంబు మాజుంగం 96 బోయి యచట 

నతనితోం గూలునట్లు ల4తన్షంతతీ వ 
రు వీ లో 

యోజనలుగల మంత్రులు 4+ నుక్వి విభుడు, ౧౧: 050 

. అసమస్థండగుటనే + నన్నివిధంబులం డమ భానములు వినం 4 డల(చునేని 

యతనికోలాడి నశసాశేయులగుదురు; సీతెమా క్షమున ందు 4 నిష్టతనర 

ధర్మము నెటపుచు( 4 | నగు సాధువులు పెక్కు మరిది యనుష్టల న సమ్నైశ యట్టి వారె 
చ 

యపళాధములచేత ఖీ నఖలపరిచ్చదయు క్ర కంబుగాం చాకు 4 నొక్కకిచ్ 

. వరుస నాళమొంది; + రరయ మేకలు తమ 

వెరియెన నక్క_4పాలనమున 

నుండునేని నాళ 4 మొందుసట్లుగ 6 నూరు 

డయి వరోధియయిన + యధిపు. గొలిచి. ౧5౪ 1051 

పాలింపంబకుదు వేని ముహాలతణహీన! పెంపు + నందక నాశం 

జేలికవలనం గాంతురు, కూళవు నీ విండ్రియముల$కుకా లోంబడుచుక్. ౧5౬ 

కుముతివయి యుంట నీదువృశమునం దగు డనుజు లెల్బ $ తయము: గనుము) రీ 

సమయమున( గాకతాళీయముగా నాశీవిపత్తు 4 హో! కలిగ గదా. ౧౫౪ 

అతిభయంకరమగు4నట్టి యీశకార్యము, పొసం7౬ గాన నేను 4 బొగులవలసి 

నట్టి దేమి లెద + యొనం గావలెనని, పృథుపిపత్తుం చెచ్చి+ట్టుకొనుట. ౧౬ 

నీవే బంధుయుతంబుగం జూవంగల విట్టి నిన్ను + స్వాంతంబుననె 

భావించి దుఠఖమొంద౦ం, గానలసియ యున్న దిపుడు + కు వా్టిదవరా.. ౧౬ 

వుండ లేదె యనిన౯, భూవిభుం డాతేండు నన్ను. + బొలియించి తగకా 

రావణ! నీను శ్రీధ్రుంబుగ,నే వధియించుక౯ నిజంబ + యిటబె నీరిపుచేకా. ౧౬4 

ఫొలీయింపంబడుదుం గావున, నిల గృృత కృత్యుండ నగదుని రామునీల గ 

'న్నులం గాంచినంత నన్నుం, బొలిసినవానిగ నె యెం చం4బోలును నీకు౯ా, ౧౭౪ 

జనకజ హూం౦ంచినంచనె, నిను జాంధవగణముతో ననిం బొలినిన వా 



ఇప్రం ఆంధ్రశ్రీ మద్రామాయణము 

నినిగ నె తెలియుము; నీవిక, ననుంగాడి తదాశృనుంబుళనకు చేగి వెస. 

క. సీతను 'దెత్తువయే నింక,భాూతలమున బ్రదికి యుండంఖబోవు టన్భతే మా 

నీతో చేనుం చెగుదును, ఖ్రాాతిం దగు లంక గూడ 4 నశ్తు చెడు జూ, ౧౯ 

క. దనుజులు జీవింపరు; దె ,త్యనికాయ శా! భ వద్ధితంబును మదిలో 

ననిశముం గోరుచు వలదని, వినయంబున( బల్కు_చున్న + నినవిదియేమో?. 

శే, పలుకులియ్యవి, పాలింపం+బడకయున్న, వకట! నీచే గతాయుషు+లౌమనుజులు 

ేశకల్సులె కావునం 1 వీనుంగునలె, మిత్ర వాక్యంబు నరిది 4 మేలటంచు, 

నలుబదియొకటవ సర్గము సంపూర్ణము. 
౧ ర్ం 

ర౨ = వ సర్షము, 

యదు రావణుతో. గూడిపోయి మారీచుడు మాయామృగ మగుట, శ్రుతం 

క, అని మారీచుండు దనుజేం,ద్రునితోడం బల్కి_ రావీణునివలని భయం 

బున దురఖతుండై పోవుద,నుని మజియుం బల్కె. నార్తు4డై తీడయణడుచుళ, 

నరబాపంబుల ఖడ్గము, ధరించి ననుం జంప నాయుళ4థము. దొడిగిన భూ 

వరుకంటం బడంగవలాకా, వమరలక౯ా దానకొ దనంత 4 మాయు నసువులుకా, 

క, కనినంతనె నా ప్రాణము, లనుమానము చేకపోన్ర; + నతని యెదుటికిం 

జని పొరుపుమును జూపుచుం దనయసువులతోడ మరలు 4 ధన్యుడు గలండే, 

లే. ఎట్టివా6డైన మరల లే6 4 డిద్ది నిజము; 

యమునిదండవాతుండవై + యంత మొంద 

నున్నవాండవు నీవు నే + నొక్కండను భ 

వావృళుండను నిన్నేమి + పలుకుదు నింక. 3 1065 

a! 

క, కానిపభంబున బోనం, బూనిన యోోాదుస్ట్రబుద్ది థీ పుట్టిన నిన్నుకా 

చే సేనుందుం బోయెద, *నేనీదిగో నీకు శుభము 4 అసంగుంగాంత౯. ఈ 1086 

క, అని మారీచుడు పల్క_లగ, విని మిక్కిలి సంతసిల్లి 4 బిగ్గం గరములం 
చనివారల గా౭గిలించుచు, ననియెకా నావణు6డు తృప్తి 4యలరుచు నుండ౯, 

క, సీవిట్లు ఏరధర్మము, భావించి వచించినట్టి + వాక్యము గనంగా 

నావంటిచా(డు పల్కిన, నేవిధమున నుండునట్టు4లే యున్నది సూ, ౫౪ 1068 

శే, ఇపుడు నీవు మారీచుండ 4 వింతకు మును 
మజోకదనుజకుమూరుని4థమాడ్కి. నుంటి 

వవుల రత్నాభిమండితం4+బె పిశాచ 

వక్త్రఖరముల6 బూనిన 4 వరరథంబు, ౬౪ 1069 
చ 

* స్టీతేస్తు నికాకర-ఆనిమూా లఘు, 
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క, తనరారెడు నీయరదం,బును నాతో గూడి శీఘ్రు+ముగ చెక్కుము; చ 
య్యన సీత కాసం గొలిపిను యనంతరమె నీవు స్వేచ్చ + నరుగుము నత్సా!. 

క, నే నారాఘవు లిర్వురు, జానకి విడనాడి తొలంగి + చన నెవ్వరునుం 
గానంబడనితజి౯ వే, మానిని గొని 'తెచ్చువాండ 4 మారీచ' తమి౯. ౮ 

తే, అనియె; మారీచరావణు 4 బంతవో్యమ 

యాన మెట్లున్న దివ మా థీ స్యందనంబు 

నెక్కి యాయాా శ్రమము డి 4$ యలమి మోజు. 

జునీరి- వేగముగా నట్లు + దనుజయుగము, ౯ 1012 

. కీనుంసగొనుచుం బత్తనంబుల, వనముల, నై లముల, దిషప4వతుల౯, రాష్ట్రా 

భిన్సి, నగరంబులం బోయిరి;, దనుజేంద్రు౦ డిటు డదనుజ$కేల జుతోడకా, ౧౦౪ 
ళు యడం 

క, అగుదెంచి దండకాటవి, కరుణా రామా క్రనుంబు 4 నందుం గనియకా 

సురవె ది కనకమయవుగు, నరదంబును డిగ కీతి 4+ యలరల నంతకా. ౧౧౪ 
య య ల : 

తే, తాట కాసుతుహా స్తంబుః 4 చనకరముల. 

9౨ ఇ | బట్టుకొని వ్రీయమిత్రీ ! రంభా ద్రు మాభి 

వృతముగానున్న యా శ్ర నుళథీమిదినొ యిండె 
జానకీపలి యుండును 4 దీని. గనుము ౧౨౪ 1075 

క. మనమేటికి వచ్చితివో, పని దానికా వేగ తీర్ప4వలయుం జుమ్మో; 

యని పలుకక౯ా మారీచుడు, విని మృగరూవంబు( దాల్సి + వింతగతులతో౯. 

క. శ్రీరాముని యాహాస, ద్వారంబునం దిరుగుచుండెం; 4 డన్మృగరూాపం 
బారయ నద్భుత దర్శన,మై రమ్యం బగుచుం జూడ 4 ననువ్రుగ నుండెకా. ౧౮౪ 

వీస వూాలిక : 

JK 

ఆంద్ర నీలాకృతి 4 సెసంగు కంగా గముల్ వెలయంగ వోమునథపిమలరుచిర 

సితనీలరేఖలు 4 చెల(గుదు నుండంగ నాస్యపుటద్వయథ4మందు నొకటి 

యరుణపద్యాకృతి + నమర వేజూకటి యుత్పలవర్షమగుచు నం4నంబు గులుక 

నిం ద్ర నీలోత్పలా+కృతిం గర్జయుగ మొప్ప గించిదభ్యున్నతేళ గీ వ మలర 

హారినీలదళసమా+నాధర మొప్పంగ శశికుండవజై క4సన్ని భోద 
రము పొల్పు మోాజి(గ 4రమ్యూుమధూక వు హవ్బాభ మై యొక పార్మ పశమలరుచుండ 

దక్కునంగంబులు 4 తామరసవిలోల శేసరసముములై + భానురముగ 
నమరవై చూర్యుర+ త్నాకృతిఖురములు మెజయంగ జంసులు + మిగులం దనుతం 

కే, దనరి వెలయంగ సంధిబం+ధములు దృఢము 
లగుచు విలసీల్లం బుచ్చ్భోర్ద ఏ + నుమరనాథ 

య ఢి శి 

ధనువువలెం బలురంగులం 4 దనరుచుంక( 

గన్గుంగొన౦గ మనోజ్ఞ మై 4 కాంతి వలరి. ౧౮ 1078 
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లొ 

. పలురంగుల రత్నంబుల, నలరుచు బిందువులు తనరు4నట్లు మృగంబె 

యల మారీచుం డుటజ, స్థలమున రముణీయరీతిం 4 జయ్యిన( దోటి. ౧౯ 

వనమును చానీ౯ భాసుర, మునుగా నొనదించుచుక బశ మోదము గూర్సం 

గనుజాలి దర్శనీయం,బు నగుచుం బలురంగులొప్పుం 4 “హూలుచు తనువుతోళ౯, 

జనకజకు నాస పుట్టం,గను జేయంగం బూని పచ్చి+కను మేయుచు మె 

లన నిందు నందు. “చాజుచుం గనంబడు చుక్ బోవుచుండెం4గ డుం జి త్రముగ౯, 

తనువున రూప్య విందుసము4దాయము చి త్రేముగాంగ నుండుటక 

గనుంగొన నింపుగా. దనరి 4 కైరుహకోోలపల్ల వాళి నొ 

య్య న మునిపండ్ల చేం నొటికి 4 , చూతలికేం దినుచుకా జరించె నిం 

కోను గృహరీతిగా నమరి 4 క్రాలు ననంట్లకు. బోయి యవ్వలకా, ౨౨౪ 1082 

, కొండగోంగు వెట్ల4కుం బోయి నిలుచుచు, ముందగతులు మూజణుథసుందరముగం 

గానంబడుచు సీతం శ గనందగు స్థలమున, కరిగి తిరుగుచుండె 4 నందు నిందు. 
స్తే 

సరసిజ కేసర ప్రభ ల4చందమునం దగు సృష్ట కాంతితో. 

బరంగచు నామహామృగము 4 భద్మగతుల్ దగ రాము "నొ శ్రమ 

స్థం గడుదాపున౯ా సుఖము. 4 చెరదినమాడ్కి 6 జరించుచుండి: ని 

క్ర_రణి జరించి కొంతవడిం 4 గన్సడకుండగం బోయి యంతలోక, ౨౦|| 

. మరలం జనుదెంచి మహో,దరమునం జరియించు నొక్క_4తణి నెచ్చటికో 
యరిగి మజికొంతనడి కా,ధరణికె తా మరలివచ్చు. + దగునటు తిరుగు౯ా, ౨౫ 

ఈరీతి౯ విహారించుచు, నూరీచుండు గొంతసేపు 4 మహీ? గార్చుండు౯ 

గారవము తనర నుటజుద్వాారంబున కరిగి యందు + దగు మృగగణముకొ. 

. వేరంగగం జూచుకా మృగతను, భారీ మహాశళాత్ససుండు 4 తన్ను మృగగణం 

బూరనసీ వెంటకా రాయగా, శ్రీ రాముని పల్నీంజూడం 4 జెచ్చెజు మరలుక్, ౨౭ 

. అరుదుగ మండలాక్ళతుల + నందు! జరందుచు నుండె; నావని౯ 

దిరుగు మృగంబు లెల్ల + జను+ బెంచి మహాద్భుతరీతి నున్నదా 
ని రమణల జేరబోయి కరుళథణించిన * నూడ్కినీ మూరుకొంచు భీ 

కరుండగు రాక్షసుం క్షితండు + కాదు నుగంబని తా రెటుంగుట౯. ౨౮౮ 

. ఎల్లదిక్కు.ల గె + నీరీతి నవి పాణ నాతండు మృగ వధ4మందు నిరతం 

డయస్టన్ను దన భావ4నముప్పు డాచ్చాదింప నాన్ఫుగ ౦బుల దాశిశయంత విడిచ 

గాని భవ్నీంపంగం 4 బూనండయ్యెను నప్పు భో వ్యలో చనములం + బరంగునీత 

యంత నప్పుడె కుసు? మాపచయంబున. “"వగులుకోరికమిో అ. 4 దరువుల పరి 

దనంతి డికోదళ- న న _ 9 స ) మ 1 ఆ క్ర మస్థిరక్ ఆ క్ర మభూమియందు ఊపాగమ్య సమా ఘా, య విద 

అనిమూ లము, రొతనుం డిశం జనునది భావము. 
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శే, సరమునకు వచ్చె సురుచిరాశస్య్యయును నుదెర 

నయనయునునయి చెలువారు 4 నాతిమిన్య 

కర్టి కార ద్రు మాన్ “కక న్రుమాత 
మఖ్యతరుషులక డకును ( పోయిం కమిని, 3౧ 1029 

క, పరవమప ప్రవుదారత్నం, “బరణ్టుమున నుండండగని 4 చయాజానకిచి 

శ్రవువ్రవలె రత్న మాయమై, వరమా _క్తీకబిందుచి | శ్ర సృకనువుతి తోకా, 33 

క్ల కననందమైన యామృగ,మును గాంచెను; పచినదంత4థముల సో హ్లములం 

దన రారు పత పీస్తయ, మున విచ్చిన కన్నుంగవయు 4 మాము వెలయలకా,393 

"త్ర, ధాతుహప్వమయంబు లై + తనరు వెంద్రు 

కలను ముద్దులుగులుకు జిం4కను విచిత్ర 

ముగ గనంబడంగా స్నేహశ4మునం గనియెను; 
నంత మాయామృగంబు రా4మాంగనం. గని, 3ర 1092 

చ వనమును దాని చేహరుచి + భాసిలం జేయుచు జిత రీతిగా 

గనంబడి సంచరించె జ4నకప, భుకన్వు యచదృష్టపూర్వమై 

కనదురురత్న బిందువుల. + గాంకినిం జూపుచునున్న యామ గం 

బును గని వాలవిస్తయముః 4 బొందె. 2 దీయపఏచి తీ, సృష్టికీ, 3% [099 

నలువది రెండవ సర్షము సంపూర్ణము, 

ర౩3 వ సరము. 
ర 

మై సీత మృగమును బక్ట్రీయిమని రాహలక్షైణుల నడుగుకు. ర్రుర్దుం- 

వ, సురుచిరపహాట కాభరుచి + కోభిలంగా ననవడ్యుగాకృయె 

వరకటిభాగమెంతొ రచి+వర్థిల నొ ప్పెడు నీత పూవులా 

దరమున6 గోయుచుండీ యికుశతేట్టుల హాటక సాప్య కాంతుల౯ 

బరంగుచు నున్న యామృగము 4 నా గాంచి ప ప్రమోడదచి శ్తయె. ౧|| 

క. పెనిమిటిని రామచందద్రు,. ద,దనుజుని లత్ముణుని నాయుధాళిం నొనిరం 

డని పిలిచె గట్టిగా నృజ్ఞనకజు యిటు వీల్వం బుసుషశిన త్రము లంతా, ౨౪ 

కే రామలత్తుణు లరుబెంచి 4 రమ్యమైన 

యాస్థలంబున నెల్హెడ 4 నరని యొక్క. 

ప్రకగ్రనున్న మృగంబును t ఛభవ్యతేరము 

గని9 సౌమిత్రిమా త్ర, మశక్క_జమునొంది. 3 1096 

1 ఆనర్హారణ్యవాస సస్య- _అనిమాలము. 2 తద్ యవిచి శ్రే సృష్టి కీక-అనునది సమయానుగుణ్య 

మగుటం కేర్ప్చంబకినదని తెలియవలయు. 
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క, మనమున సందియకుందుచు, ననియె౯ా క్రీ రాముతోడ + నలమారీచుం 
డను దనుజుండె యాీామృుగతనువును చాల్చె నటంచు నాదుఖబుద్ధిం దలంతుకా 

చ. వనముల వేంటలాడుటకు 4 వచ్చినరాజులం గామరూకి యీ 
దనుజుండె యీమృ గాకృతిని 4 దాల్చి యఘ ప్రదమైన దీనిచే 
తనె సొలియించెం బూరువవథతంనవు! మాయ లెబుంగుం బెక్కు_గాం 

"Xనుకనె వానిమాయయె ని4కామరుచుల్ తగు జింకయయ్యుంజూ. ౫4 1099 
తే, వినుము గంధర్వపురము భం+5ని విచిత్ర 

నుగుచుం గనంబడుచున్నద్వి + జగతి నిజ 
రత్నటిందుసమూహాచిత్రవుగు మృగము 
లేదు వెదకిన నెందును 4 మేదినీశ!, ౬ 1099 

క, కనుక నిది మాయయె యగు, ననుమానము లేదటంచు 4 న్య్వాయముగాం బ 
లిన లత్షుణు వారించుచు, జనకజ సుస్మితము గెల + సంతన వులరకా, an 

క, సురుచిర హా మృగ చర్మము, గరము మనంబును హారింప4గా రాముని గాం 

చి రమణ బల్కెను మృగమిది, వారించె నామదిని సుంద+రాకృతిచేత౯, ౮౪ 
లే. ఆర్బుపుత్తా మృగంబేది 4 యాటలాదు 

కొనుట కుపషయోగపడును గా+వునను దీని 

బట్టి తేమ్హా! మనంబున 4 వాంఛ యల; 

* దీర బాహూ! మునోనార ! 4 ధీర! కూర!, ౯ | 109 

సీ, మనయా[శ్రమపదంబు+నను మనోజ్ఞ ములయి సుందరాంగమ్ముల 4 సొంపునింపు 
మృగములు సృృమరంబు+ లల్లడంజమరమ్ము వెలుంగు బంట్లునుబిం దు4మృ గములక్షై 

వానరంబులు తీను4వె భవమున( బొంగునట్టి *కిన్నరసమూూyహాములు గుంపు 
గాంగూాడి పావన4గా త్ర౦బులం జూడం దగ సంచరించెడు 4 ధరణి నాథ! 

తే యామృాగమ్మునం గన్చడు 4 నెల్ల విషయ 

ములను బోలిన మృగగణ4ములు నుదీయ 

నయన పథమున మును పడీశనయది లేదు 

కాన నీలాటిన్భుగమును 4 గాననిందు. ౧౧౪ 1108 

కం ఘన తేజము తమది ప్రియుల దనశారం దిరుగు, దీనిితనుగుణములలో? 
గనంజూల నితరమృగగణ,మున నొక్క_ండై న గాన 4 మోదంబలచెకొ, ౧౦౨ 

క, పలు వర్షంబులం జిత్ర౦,బులై న యంగముల రత్నశపుం బొట్టులచే 
వెలింగించుచుం గానందగు, లలితమృగం బిద్ది శశివి|లాసమురీతిలా. ౧౨4 [105 

క. కనబడుచున్నది చల్ల లల గనులకు నౌశార! యేమి+ాత్రం విది యే 

l అస్య మాయా దిదో మాయామృగ్హాప మిదం కృతేమొ-అనిమాలము, 2 ధీరఘా ర=ఈవిశేష 

ణద్యయ వర్త పోపషకమగుట( జేర్స (బడినది, క కిన్నరా; మృగవిశేషాః-అని వ్యాఖ్య. 
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మనిచెప్పవచ్చుం గాంతియు, వినంవగు కంఠస=ంబు 4 పింతయి దేమో, ౧౩; 
లే. . అద్భుతంబుగం జూపట్టు 4 నవయనవముల 

సంపద యిదేమొ? దూడ నా+శ్చర్యమ య్యు 

దీనివై భవమెల్ల నాశమానసమును 

లాగుచున్నది 'తనవై ప పు + లలితమగుట ౧౪ 1107 
క, రామా! ప్రాణంబులతో, నిమృుగమట నీకు. జక్క4 నేని మసకు స 

త్యామోదము నాశ్చర్యము౧ దా మించంగం జేయకున్నె 4 ధరణేశవరా, ౧౫% 
క వనవాసనియతి దిరిన, వెనుకను రాజక్టమునను సుఖ4వృద్ధిం గనుచుం 

డినతజిని విస్తయంబును, జనియింపం జేయు దీనిశచక్క_[ననము స నూ, ౧౬ 

తే, అంకివురమున క్షీద్ది భా4మాన్ట మనుష 

దగినడియు గాగలదు; ప్రఘా! 4 పాగడందగిన 
యీమృ్మగాక్కతి భరతున + కెలమి నీకు 
నాకు నాయ త్తలకును సం+తతమువంబు. ౧౬౫ 1110 

క్. కలిగింపంగలదు విస్మయ య, నుబలరారెడు నెల్ల వేళ్యలందును; చ్రాణం 

బులతో క సీమ్బుగవరో మిమ్ముల జిక కయున్నం జర్త్మ్య4మును వింతనిడుకా, ౧౭ 
* దీనిని జంపీయే 4 శెక్రు చేని మహాత్మ: ' ఒంగరురంగుచే 4 వఅలుదీని 
చర్య ము వేంతప+చ చ్చనిగడ్డివే “వేయండి న మునాస్ట్రసన4వరముమై పేస్ 

జకంగాయటచి నీశసంగకెతో నేను దానివై 6 గూర్చుండ+దల తుం జమ్ము 

కాంత లివ్విధివే స్వేచ్చగా భ ర్రలను బురికెల్పు వృ శ్రమ్మిద్ 4 ,.క్రూరమగును 
తే. దగ ది దెమాత్రమెన నా4థ! యటులైన 

దీనితేనువును బన నెం లెని విస్త 

యంబు గలుగుచు నున్నచే 4 యరిగి తెను పీ 
యనుట తీగదిది నీకిష్టమైన, చెమ్మ!. ౨౦ 1112 

చ, అలరుచు నిట్లు పల్కె జన్మకాత్ర జ! యంతట నింద్రనీలరో 

చులు గలకొమ్హలం జెలగసచు౯ గనశాభముశై స న రోవుముల్ 

వెలయంగ చాలభాస్మ_రుని 4 వింతరుచు ల్లగ నించుచున్నచు 

కె్మ_లనె నున్నమచ్చలను 4 గాళెడుదాని మృగ౦బుం జూడంగాకా ౨౧ 
వ! 

శ, రాముడిమనముసన నచ్చురు; వామాశడ్కీం బౌద్దా వ్ 4 అంగ పవెండం 

గా నుమతీ వినియుదానై, యూన్ముగ మునుజూ చియినున+హాద్భుతమగుటక్, 

"లే. దానిభాపంబునందాశ 4 + తనర వేత 

య స్పై పురికొల్చ్స సంతుష్టుం;థడగుచు ననుజు 

నాదృతిం గాంచి పల్కె_ ని4ట్టనుచు; ననుజు! 
ళు ధయ | | న్ 

జానకజకు దీని చెండి 4 నుస్సు*లదొ, ౨౩ 1115 
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క, కనుగొనుమా యీోచందం,బునం దగురాపమున మిగుల(4+బొల్బెడు వుగమెం 

దును లేదిల మణీయొక్క టి, వనమున నిందరసినం గనణబడ దెచోటకా. ౨౮ 

క, విను లక్ష్యుణ! నందనమం,దును జై త్ర రథంబునందొం 4 దోంపవు గన దీ 

నిని బోలిన మృగములు; ఛా, త్రిని దొరకుట 'తేదనుటయు6 4 డెల్ల మకాదే, 

. బదువుమొగం౦బుగా 4 గుదుగుగం దిరిగియు 

నొ  ్హమొెగంబుగం జాంగి4యును జెలంగు 

చున్నట్టి వెండ్రుక + లొగి భర్మనిందువు 

లను వెస్తే తములయి ( 'తేనువ్రునకును 

జక్కందనంబును + సమకూర్చుచున్న వి 

య్యది యావులించు న4య్యదనునందు 

నాలుకయును వద4నమునుండి వెడలి వై 

వార్టనరజ్వూాలలథవల వెలుంగుచు 

"జే. జలధరమునుండి వెడ లెడు 4 చంచలవలె 
వెలయుచున్నది; చూడుమా 4 విబుధ నాథ 

సీలపుంగి న్నెవలెం జాల 4 మేలిసోాము 

ముస్టై యందంబుగాం గ ను4పట్టు చుండ, 1118 

ఆ, శంఖ,వకా_క్తిక,ముల 4 చందంబునం చెల్ల ,నెన కడుపువెలయ 4 నందమగుచు 

నున్న యోమృగంబు 4 నుర యొవ్వకిచి త్ర,మును వారింపకుండు?4ననుజత లంపు, 

చ, కనకమయంబు రత్నేచయ4కాంతి నమునోహరబిందుసంయుతం 

బును నయి చాల సందముగం 4 బొల్బెడుదీని మనోహరాంగముం 

గనినపు డేరిచిత్తము ని(కానుము విస్తయమందకుండు! [నీ 
జన క్ జ, మూ, నారి, గన4జాలక యుండునె విస్తయందిశక౯.] ౨౯ 1120 

క, మను జేశులు మాంసముకొణి,కును మతి విహరించుకొజుకు 4 ఘోరవిపినమం 

దును వేటటయందు మృగగణ,మును జంపుదు రిట్టిదానిం 4 బోనిక్తురొకో?, 50 

"లే, వేట యనుపని చెపమున 4 వింతేవుణుల 
రత్న కన కాదులను నిచ్చు 4 రమ్యుధాతు 

వులను మృగరూపధన మును 4 నెలమిం జేర్చు 

కొందు రటుగాన దీనిం ౫ 4కొనుట తీగదె?, ౩౧ 1122 

చ, మనుజులు వర్ల రీతి. దసు4మానససీనుల( నోరు ద దృవ్ధిమె 

ల్లను దగ శు మే కోశము నిశలాసము మోాణి(గ “సండంజేయురీ 

తీని వనమందుం ల జిక్కందగు + దినపదార్థ ము లుర్వినాథు చ 

క్కనిదగు బొక్కసంబును ని(కౌమము నిండంగం జేయు లక్ష్మణా, 3౨ 1128 

శే, ఏన యోజంచి యేపని4నై నం జేయం 
వగు ననుచు! బల్కు దోపడా4ర్థంబు గోరు 

ei 



ఆరణ్య కాండము = రక సర్షము, ఇర 

వా డ బేవస్తువితతలో 4భ మున నేమి 

యును వివాకింప కద్దానిం 4 గొనందలంమయనొ. ౩౨ 1124 

"లే, దానిచే నీతిశా,స్త్రవే4 తేలును నర్తవంతులును నరమందుకు; 4 భన చత! 
(మర ఏ థి ఖే ) ఫీ 

యన్థమనంగ నాశింపంగ 4 నక మైన, వస్తువేగడ!? యిద్ది యా4భంగిగాదె?. 33 

సీ, మృగరత్నమున దీన 4 మిక్కిలి మాబ్యమా కనకచరంబడె + గలదు గాన 
శుభమధ్వుమ యగు నీ కోణీకుమారిక యాచర్మమందు న4త్యాదరమున 
ననుంగూడి కూర్చుండ 4 ననువగునటు సేయం గల; దింక నబ్బ చా4ఆలను దనరు 

నిల్ర యు నుణి బొట్ల + యిజ్రయు నాలిమ్యృుగంబుం బ్ర వేణ్మృ4గంబులాని 

"లే, మృదువుగా స్పృృళియించిన 4 నెట్టిసుఖము 

౫లుగునో చాన దీనికీ 4 గాదు సాటి 

యనుచు. దచోయెడు నాకు; నో(యనుజ' మజియు 

నొక్క మాట వచించెదం 4 జక్కవినుము. 3౫ 1126 

చ. కరమరుణాొ ప, కాశమున. 4 బ్రా లెడు నీమృగ వుంజరంబునం 

దిరుగు దుం జంద డై నతము + దివ్యమునె" మృగ కీర మళా మాం 
ya గ బె. లి 

బరయ (య నీధ రామృగము 4 నంబరమం డలరారు నామ్యుగం 

గ్రాలు శెం డ్రివియె + పో సరిలేనిమృగంబు లెన్నంగకా, 3౬ 

కే, అనుజ! నాతోడ నీవు ప4ల్కినవిధంబు 
గా నిదియు. దాటకాసుడు 4 కామరూప 

నుగునయేని వధింపంగ 4 న ధ్హమెకడ 

తప్పకుండంగ నిప్పుడె 4 దారుణముగ 52౭ 18 

క్త కూ, రండు దుశ్చీలుం డీమారీచుండె యిందు. దిరిగి + మానులనల్ల౯ 
క 
ఫఘోరముగా( జంపెను మును; భూరమణులు మేటివాపథముల6 బూని యిటక్ొం 

క, చరియించుచు మృగయారతి, నరసి భయంకరమృ గాళి 4 నంతయు! దునుకు౯ 

గరువమున నీతండే, యానరసతులం బట్టి చంపి4నా(డు కుమారా!. ౨౯ 

క, కనుకక వీని నవశ్వము, పని పూని వధింపవలయుు; + వాతావీయుని 

వ్వనినుండి మున్ను భూసురృమునులకుం చా మేంక రూపమున భోజ్యం, 

జే. వారియుదరంబులందునె 4 చేరి యశ్వ, 

జత్రరియుం ,బ్రసవించువేళ వ+త్స మృుదరముం 

జీల్చుకొని వచ్చి దానిని 4 జెండినట్లు 

వారికుతులం జీల్లి యశ+వార్యరీతి. రోం 1182 

క పనిపూని చంపుచుండెలా, దనుజుం వతం చట్టు చంవీ ఈ దగ నొకౌకాలం 

బున మాంసలోభముననే, చనియె నగ స్తుండను మౌని+చంద్రు.ని దరికికా, 
నాలా 

బు దము 

రారారా. వా గాల రా రాడా ద. డాటా 
అనం సా లా ఎ చా నా 

నవల. 

* సగర్వో2. క్యతరీమిన-అనిమూ! ము. 
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. తేజం ప్రభావసంద్ పుం డాతండని యెజుంగక భోజన న్మయెన్సిను నతనికే 

భగవంతుం డమ్ముని4వరుండు శ్రాడ్ధాంతమ్థునందును దనకువ్నీ 4 నాగహమున 
వచ్చి యాతండు స్వ్రమా4పముందాల్పంగోర (౫ లనినవ్వి వా నీత" అగడిమిపలికె 

వాతాపి! భూమిం బా4పంబని యంచక ౩ పెక్క_౦ వ్ర సాంతులా 4 విప్రవరుల. 

"లే, జంవీలివీగా జె దద్దోష4శాంతికొణుకు 

ర్, 

క, 

ర 

ఆఅ, 

క, 

నాదుకుశీని జీర్ణించి4నాండ వనియె; 
1 లా mx అద్ ధర్మనిరతు జి లేంద్రియు 4 నిర్థలమతి 

నైన నను మించు వేని యూశయసుకు. డిచట. ర 183 

నాతాపిభంగి నుండండు భూతీలముస నయస్టిగ స్వ 4మునివరుచేత౯ 

నాతాపీ తెగినగతి నౌ, చేతేకా నధియింపంబడి నును + కిన మె యిందు. రర 

చుడు రాముడు మృగమును బట్టుకొన 6 బయనమగుట. ర్టైుర్దుంా 

నీ విచ్చట సన్నద్ధుండువై వె వాదిజనే శ్ నిత 4 నరయుచు నుండం 

గావలయు నునముచేమం)గావలసినపను లవెల్ల 4 త్యొసుతయందే, 5% 1186 

ఆయ శ్రములై యున్నసి, నాయన! యిాసీతరష్ష4ణం బే మనకుం 

జేయందగు కృత్వంబగుం, చాయక యిీమృుగము నేను 4 బశ్చుద నొండె౯ా, 

పట్టు పడ కోయున్న + వధియింతు నొండె చే, నిదినా మృగము. బట్ట 4 చేగువాడ 

దీనిచర్మమాందు + మానినీ కాశయుం గలిగియుంట నీన్ర 4 కనుము యిపుడు.ర౭ 
కనుకం జర్థమె ముఖ్యముగ నుండుటంబట్టి యీమృశగము బృదుకదు నూ; 

ఘన బాణమ్హున నొకటక౯ా, బనిపూని మృగంబు దిని శ నధియించి వెస౯ా, 

ఆ, వచ్చువణకు సీన్ర 4 వసుముతీ పుత్రిక కయియె యా శ్రమమున( 4 గదలకుండే 

యప్రమ_త్తతీను మహాదరమునం గాంచి, యుండవలయు నేను 4 నురుజవమున, 

ర్ సురుచింమా మృగ చర్మ ము తరుణ ప్రీతిక యి తెత్తుం 4 దతీబలమున ఛీ 

క, 

క 
చె, 

కరత డీ బుద్ధిబలమున 0) బర గు జటాయునను పతీ 4 వర్యునితోడ౯, రో 

జతేగూ-డి నీవు భూామోా,సుతే నలుడిక్కు_లను గాచు*చు౯ా రాతసనం 

తతి బాధ గల్గునో యని, ప్రతిక్షణం బెన్నికొనుచు 4 వలయుం గాన౯. ౫౦ 

నలువదిమూా౭డవ సర్తము సంపూర్హము. 

రర. న సరము, 
an 

అనుపమ తేజు(డు రాముం, డనుజున కిట్లానతిచ్చి 4 2 హోటకమయ మై 

తనరుపిడిం దగు పెనుక, ల్తిని నదుమున. గట్టుకొనియె 4 దీపాన కృతిమ. ౧ 

1 మద్విధిం యా౭_ తీమస్యేక ధర నిత్యం జిలెంద్రి, యమ్ -అనిమూలము. 2 బఖఖబంధ్రాసిం మవో 

జేజూ జంబూనద మం తృరుమ్ -అనిమూ అము కను ఇనంగా6 గప్తిపడ, 



యు, 

em 

అశ కాంగము రక సక్షము, “47 

వీదప దుస్పహో గవి కృముండు తనకు 

భూవషణముగం బొలిచి + "మూండువం౦క 

లుగల చాపవరము( 4 వగ దినికొని నిషం 

గద్యయంబు వెనుక ఖీ గట్టుకొనుచు. 9 {114 

. చనియెకా నృపవరు. డాతండు, తనకై కరుచేరం జూచి + తాటకసుతుండా 
తని మోసపుచ్చభయమునం గనంబడక యయు౦డి మరలంశీ గనంబడి యెందగ౯. 

. ఛనువును జేతయట్టుకాని 4 దారుణఖక్షముం దాల్చి యామృగం 
బును గహియించు వేక్కు వది 46 పోయిన మారముపట్లి పర్వునం 

య ౧ లు 

జనియను; చవాకాంతిని వి+ ₹లవనస్థలిముం నణికా గనుం 

గొన జె మృగం బదియు 4 ఫఘోోరధ నుర్ల రుడై న రామునికా. రళ్ళ 1146 

. కనుచుం గనుచుం గాననృ్మమున. వాజుచు నొక్కటి భయ4మున జంకుచు రా 

మునిశరము దగులకుండంగ్క ననువునం దప్పించుకొనలగళీన వలం దొలలణపచుకా, 

కరమునకుం జిక్కు నట్టులు, పరిసరమును జేరి యాశ4పడంజేయుచు స 
తరగతి నుద్భ్చా9ంతిం గని, పరుగిడుచుకా దివికి చెగయు 4 పగిది నెగయుచుకొ, 

. * ఘనశ కలాంత రాళ మున 4 గ మృశరత్తున నప్పుడప్పు డొ 

యస్టనం గననౌచు. గానంబడ 4 కళశ్చై నుజుంగున శేగు పూర్ణచం 

ద్రునిదగు మంజలంబునలెం 4 దోంచుచుం గాననమందుం గోన్నిట౯ 
గనయుడకుండ నుండెను మృశగంబది శామునిమ్రల లీలశే౯. ౬4 1149 

, అది యొక్క తణమున4కంతెకంబున( గనంబడు నొక్క తుణమున6ం4గడంగి దూర 

మున శేగికన్సడు; 4 వనమున మారీచుః డారఘున ౦దను4నట్లు దర్శ 

నాదర్శనంబుల 4 నాకృమముననుండి వాల దూరముగొని + చనియె; నంత 

దానిచేష్టలకుం గో +ధమునొందు నొకకణ మామృగ హూపంబు+న చ్పెరవుగం 

. గనయబడుటవేత మోహించి 4 కాననమున 

ఏవముండగ్వ నిట్లతేండును థీ -పగపోయి 

యంత సంభ్రాంతుండై యొక్క+యవనిరహము 

ఛాయ నిలుచుండెం దోంపక + *శాద్వలమున. ౯ 1156 

చ. దనుజుండు మాయలేడియయి 4 తా రఘువక్యుని దూరభూమిక్ం 

గొని చని తన్మనంబు వెళం4గుందలగం జేయుచు నంతలోననే 

వనమృగ సంవృతుండ గుచు + బాగుగ నంతికమందె తానయె 

కనంబజె రాము డాశపడి + క్రృన్ననవచ్చు నటన్న యూవాచే౯, ౧౦ 1161 

1 తత స భ్రననతేం చవాసమ్-అనిమూలము. 2 ఘనకకలఆఘేఘముతునుకలు. 3 కాద్వలము= 
లై 

పచ్చిక భవా మ్; 
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చ, 

0౫ 

ew 

ఆంధ్ర కృిమద్రామాయణము 

పరిసరమందు నుంట దను 4 బట్టల రాముడు రా "వేగమే 

బదుగిజె నంతతో ెదరి 4 వాజీ 'యదృశ్వతం గాంచె; నంత స 

తస్టరముగ వృకుహండమున 4 దాపున వెల్వడి వచ్చుచుండె, నా 

యు పతర తేజు డాపనిది 4 నుండుట గాంచి వధింప నెంచుచుకొ, ౧౨ 1152 

శరముకదాని నెత్తి యింకం 4 జంపక యూరకయుండ రాదు కా 

వరముననున్న దీమృగము 4 చాణవిమోాచనమే పొసంగు ని 
త్రీరుణమునందు నంచు మది 4 దారుణకొపమునొంది యంత న 

య్యరిశమనుండు భానురుచి(యట్లు జ్వలించెడు దివ్యబాణముక౯. ౧౩ 1158 

. అధిక వృఢమైన చాపంబు4నందు. గూర్చి 

3్టల్టలముకొలంది నాకర్షించి 4 బలముమెజుయ 

భుజగ లీతి నిట్ట ర్పులు 4 పుచ్చు చున్న 

యానమృుగంబును గు జి వెట్టి 4 యాగ హముస, ౧ర 1154 

* సరనిజుభవనిరి, తమై, కరము భయంకరము గాగ 4 గ్రా, లెడుదాని౯ 

బరికించి స సృయోగంఇ౯; థరమది కులిశంబుభాలి + జ్వాలలు మెజణియక౯.౧ర4 

దచనుజుండు ా ల్చిన యామృగ,తనువు౯ భేదించి యంత 4 దానినడుమ ను 

న్ననిశాచరహృదయంబును, జని భేదించ౯ా గరంబు + తుణమాత్రమునక, 

. అంతట వాఃడు శ+రార్టి తుండయి తాళభూారువాంబంతడా 4 పొడవు మోంది 

శకెగసి ఖెరవనాద 4 మెంతేయు( చేయుచు నల్పజీవితుండయి 4+ యవనింబడియ; 

మరణ మొందంగనుండి+మారీచు. డప్పుడె, (కృత్రిమమైన యా+మృగతనువ్రను 

విడిచి రావణుండు చప్పినమాటలెబ్బను స న,రియించుకొనుచు] లక్ష్మణుని సీతే 

తే. యిచటికి౯ వేగ పంపుట శే య పాయ! 

తొ 

మెట్టు సంపంగ నెవరు లేనట్టి తతిని 

గాంత నసురుండు హారియింప 4 గలుగు కెట్లో ? 

యనుచు యూజించి సనుయ మిథీయ్యుదియె యనుచు, ౧౮ 1157 

కడగి పరికించి రాముని 4 కంఠరవము 

నట్టిరనమున హో! సీత ! 4 యయ! లత 

ణా! యటంచును నజచె న4టాయమోఘ 

శరము మర్మము నాటంగ6 4 ద్వరితగతిని. ౧౯ 1155 

పెనుకాయమ్మున మెటిసెడు, దనుజుం డతం డాన్ఫుగంబు 4 తనువువిడిచి స్వీ 

యనిశా చరరూపంబును, గొని ప్రాణమ్ములను విడిచె. 4 గుందుచు నా_ర్థిల్* 

. శరసమావాతే(డగు 4 సురవై రి మాదిచుం డురుతరచిత్ర శకేశయరారయు గము 

పరంగుచుండ(ంగ మహ హ్మభరణభావీతుండయి కనకహారముం దాప్బ్చి4క అకుదంస్ర్ర 

1 ఆరీకోమనుండు=క, తువుల నశింపంజేయువాండు. 2 వికృష్య బలన ద్బలీ - అనిమాలము. 

వి దథ్యా శేనతు లక్షణమ్, ఇహ ప్రస్టాపయే త్సీతా శూ న్యే తాం రావణో హరెక్-అనిమాలము, 



ఆరణ్య కాండము = రి సర్షము, వ్ 

లరుదుగం గన్పడ 4 నసురుండ య్యెన్వు ఫఘోరదర రను రుధిరసి+ కతను నేప 
మానాంగు భూగతు + దానవు రాముండు కన్ష్లాని యచట ల$.క్తుణుంయ పల్కి_ 

తే, నట్టి పలుకుల స స్యరియించి 4 యంత నీత 

వెశేం జ్ త్రము పాలయ ని4ప్పగిది చెం 
నిద్ది మారీచు మాయయీ 4 యింక నాకటి 
కొదనుచు బత్ముణుండు చెప్పం + గాదె మున్ను ౨౩3 [16౧ 

క, "అవచన మళ్ల మొనది, యవధియించిన సురారి + యితం డాతంే 
యౌ వండు నాగళస్వన, మేవిధమున నుండునట్లు 4 తే పారగాక౯ా, ౨౩౪ 

క్ర అయ్యా. యూోసీతా! యని, యళ్యూ! యోలవ్షణా! య4టంచును నొ_ర్రి౯ 

గుయ్యిడుచు. శూ ణపంచక, మియ్యెడ మిడనాడె సందు $ నిడి వినంబకిన౯. 

చ. జనకజ యంతచింతిలునొ  నారభుజుండగు లత్మణుండునుం 
చెనుదురవస్థ నెట్లు గని 4 భీతిలునో యని చింత సేయు రా 
మునకు భయంబుచే నపుడు 4 వొల్చెను గగ్గురుపాబు చాల; నం 
తే నతండు వమూయలేడీియగు 4 దానవు జంపుట యా ర్రనాదము 
నిషనుటయు నెంచి యిట్లగుట 4 భీతివిపొడనిదానమంచెడకా. ౨౬4 1168 

క, తలపోసె నంత నతనికి, గలి” మహాోభయము వీవప 4 చ పలి వేనా 
2క్క_లలికన్ఫు గంబు శరమున, నిలయుడ గానేని మాంస్కమెల్లం గొనుచుక. 

= తేషేరపడుచు జనస్థానము, నరయుచు6 దనపర్శ శాల 4 కరిగెకు త్రోవం 
బరికించి తదభిముఖుండై , యరిగెను ద శ్హజము మనసు4నందుం  హోంప౯. ౨౭౪ 

VK 

నలుబదినాలుగన సరము సంపూర్ర ము, 
౧ ర్ం 

రగ - వ సక్షము. 

=ంచ్లురు లక్ష్మణుని రామునొద్దకుం బొమ్మని సీత పురికొల్చుట. శురుం 

క, పెనిమిటి కరఠరనంబున, కనుకూలముగా. జెలంగు 4 నాయా _ర్తరవం 

బును విని జనకజ లక్ష్మణం, గని వొమా తెలిసికొనుము 4 కాంతునవస్థక, గా 

క, పరమాకర్రుండై శ్రీరఘు, వరుం డజచుచు నున్న గళ ర4నంబు౯ా వింటిక 
గరుణాకర! మశ్చాణో, త్మ రము౯ మది కుదుట నుండ 4 గల్లుచె?యింకక. 

క, వనమున నొ కందించెడు, ననఘుని నీయన్న నిప్పు + డార్తుని గావం 
జను నీకు; బంచాస్యంరిబునకుక- జిక్కి నవృషంబు + పోలిక నొకండె, ౨ 

చ. దనుజులచేత. జిక్కి యటం 4+ దన్నొగిం గాచెడువారు లేక దీ 
నునిగతిం గావ నర్హుని ఘశను౯ా మదిం గోరుచునున్న యన్న నొ 

శి! త _త్రథా హ్యభని చ్వాద్య -అనిమూలము. 3 నిహతే న్డ్ పృసకేం చాన్యం మాంస మాదాయ 

రాఖఘవ౭-ఆనిమూలము. 

1౧7 



BE ఆంధ్ర శ్రీ, మద్రామాయణము 

యనం గరుణించి కావ వడి 4 నచ్చటికిం బరుగె త్తవయ్య యం 

చనినను రామునాజ్ఞ నతం + డచ్చటికేగక యుంజె; నంతేటకా, ర 1169 

శక, తేనమాటను విని వనికీం, జనకుండిన మజుందిం గాంచి 4 జనకజ శోధం 
బునం బలికె నిట్లు లత్మణ!, వనమున దురవస్థ నిట్లు 4 వందురు భ్రాతేల్. ర 

క, పాలింపంబోవకున్నా, వీలాటి యవస్థయం దె 4 యెంతయు నుదిలో 
జాలిం బొంద౦దగు. గది, యలొఖా పోకున్న వా(డ + వి త్రరుణమునకా. ౫ 

స్తే కాన నీయన్న క్ష్ నిశక్క_ముగం బయికీ 

మిత్రునివిధంబునం బొల్లి 4 మిగుల గూర్చు 

వానిపగీదిగ నున్నావు + కాని, శాత్ర 
వుండ వె; లత్ముణ! యిం శకేమి 4 పోలుం జేయ, ౫% 112 

సీ, నాకులా రాముందు 4 నళియింపనలెనని వాంఛింతు వీవు నా+పెని లోభ 
మొంది యున్నాండ వశట్లుండుట ననుంబట్ట యన్నజాడను జెలిియంగ6 బోవ 

కున్నావు, నిజమిద్ది + యురుతరాపద రామునకు వచ్చుశే నీకు 4 సకలవిధము 
లను బ్రీియంబనుచు నాకును దోంచుచున్నదిసహజునియందు వాళశక్సల్య మేమి 

తే. యెన నీకును లేదు నుహోద్యూతియగన 
నన్న కాపదగల్లిన 4 నందు చేత 
బోయి రశీంపకున్నా(డ; 4 వీయరణక 
నుందు నిను(గావ కెటువోదు 4 నందు వేమొ. ౭; 11173 

ఫ్రీ 3 కద స. నీవు ముఖ్యంబుగా 4 నీయన్నంబట్టియే వచ్చినాంకవు నన్నుం 4 బట్టి కాదు 
ఇ వ \ ఆద నం శ శ క్దృ యట్టి బ్రీరఘు+కాంతున శే (పా ణసంశయ మరు బేర 4 సొ'ధుబుద్ధి 
తరువాత నేనిందుం * దగ నివసించి చేయం దగినట్టి కా4ర్భంబ దేమి 
గలదు? కావున నన్ను. 4 గావ నీవిటనుండ నలనీనపని లేదు 4 ప్రా ణవిభుని 

స క్రీరామానతౌరఫలమగుకథ యిటనుండియే [పా,ఠరంభమయినది. పరమపతి వ తీ యగువీత (WU (టి అ క్యోధథమున ఒక్కుణుడు సక లసద్దుణగరి పండని తెలిసి యుండియు ననరానిమాట లనుచున్నది. ఆమె 
కిది తగునా యని పృశ్శింపరాదు. అట్లా భూపు త్ పలుకకున్న ననతారఫలమే కలుగగు. లోకుల 
ముకు తప్పదు. కాన భగవంతు (చణ రామ చం్యద్రుండే యట్లు మాటూశనుట కా సాధ్విని 6 బోత్స 
పీంచెనని తెలియనలయు. చాహ్యాద్భ సీకి రామచం ద్రు,ండు మనుష్యు నివలె గోచరించినను ఆంతర 
దృష్టికి (శీనారాయణమూ ర్తి గావున సర్వకార్య సావీఘభూతుండగుట నెనలెవరిచే చవేయేపనులు 
చెయింపవటెనో యా యాయి కార్య ములు వారిసలన( జేయించుచుండును, కాలయటి నీత పతి వ తగ్గదా 

వ్ యిట్లు పలుకుట న్యాయమా 'మనిగాన్సి ఆపెనోట మహాకవీవాలీ కీ యిటు పలికేంపనచ్చు నాయని జీ య 
సందియ మందరాదు. 1 శే రూపేణా ఇ న సనత్ 

గాని సం 0 సౌమిత్రే మి తె రూపేణ శ్ర్రాతు _స్ట్వమని ళ్యత్రునతి - అని 
yy య ఇ కసే వ ఆ, 

మూలము. ఇచ్చసి త్వం వినళ్యంకం రానుం బక్షుణ నుత్క లే, లోథా నృమక్ళ శే నూనం 
నానుగచ్చని రాఫఘఐమ్-అనిమూలము. 



ఆరణ్య కాండము = రి సర్లమూ, ఇన్! 

కే. చాసి యొకత ణమైన జీ4నముల నిలుప 

ర్ 

ew 

ర్స్ 
షూ. 

లే. నిన్ను నిల్ల డంగా నుంచె 

నేర; నని పల్కు_చు౯ వావ్ప4వారి దోం 

"యెడ్సుచు౯ జింకకె నడి 4 చెంతయు భయ 
తూ 

మున వడంశెడు సీతను 4 గని యజేండు. ౯౪ 1171 

వినుమా! తల్లీ పన్నగు,లును గంధశ్వాదితేయు+లు౯ రాకుసులుళా 

దనుజులు మనుజులు నీభ్క ర్రను రాము జయింపలేరు 4 తథ మాడిన. ౧౦౪ 

క్ రా | | గ భ్ క్ వదుళి? . మంగళరూవీణీ! + మానినీ! వాసవోపముండై న కృీరామభ దు, 
వమూార్క్కొ_నందగు వా. డ4మరులలోం గాని మూనవు లలోలగాని గంధ ర్వవితతిం 

గాని పయులకోన. 4 గాని, రాతసులలో. గాని, విశాణూాలిం 4 గాని, కన్య 

రావళిలోం గాని 4+ యక్స్షై మృగాళిలో( గాని ఛీకకులగు 4 దానవులను 

. గాని యొకండైన వెవకినం 4 గలుగ డరయ; 

యుద్ధమున రాముండగు నవ4ధురుండు గాన 

నిటు పలుకంగ వలదు నీ4వింక; రాము! 
లా 

డుండ నప్పుడీవని నిన్ను 4 నొంటి విడిచి. ౧౩ 1176 

అరుగుటకుం డెంపు గలుగదు;, తరుణీమణి! బలముతో ని(తాంతబలాశ్యుల్ 

పరికింపకి వచ్చిన రఘువరుబల మాపంగశాదు 4 బవరమునందు౯, ౧౪ 117 

. ఇంత యేటికి దివిజుల 4 నింద్రుంగూడి 
లో 

ముజ్జ గంబులు సన్నద్ధ$ములయి నచ్చి 

నిలిచినను రాము నోడింప 4 నలపీగాదు; 

2నీవునంబూణిడిలుంగాక 4 భూమివుత్తి:. ౧౮౪ [మగల 

అడలకుమో, సంతా పము, పెడువుము, మృగ వరము! జంపీ 4+ వే నీప్రాకో 

చుండు వచ్చు. దల్లి రో! యి,ష్వుడు విస(బడినట్టి సరము 4+ హోలః వర చిన౯. 

కాదమ్మా! రామునిధ్యని, యేదెత్యుడొ యొకండు మాయ +4యే పసన్నుచు 

నాదమును జేసె నిశ్చయ;; మేదై దె త్యుండొ "కాండుపవ్నుముశీయింక నజేయంతుళ. 

అంబుదాదులయందు4 నారోవీతములగు ప్రా, సాదముఖములు +వటలుచుం గషు 

జి త్రంబులుగ 6 దోంచు(+ జెచ్చెజి న నళియించు నట్టిగంధ ర్వపు4 రాశభంగి 

వ్యోమోహమును బుట్టుళనట్టుగ నల రెడునడద్ది మారీచుని 4 డె నమాయ 

యేయగు; నీవు నాశకీల్ల డవ తివి వై దేహి నన్ను ' నవ్వ౭ట నీకు 

నిల్ల డ య పెట్టిరో 4 యిట్లసి "చందువా మహ
ి తాత్తుండ్ రపు +ఉముండనుండు 

+ సన్నుతాంగి, కౌన నేని టు నే నొంటి+గానె విడిచి 

" పోవంజాలను నిందలి+పూ ర్పోదిప్జు, లందజుక్ ఖరుం జంపిన 4+ దాచిగాంగ. 
అలలా కాగాక. గా 

1 సీతాం మృగబధూ మిన-అనిమాలము. 2 సహృదయం నిర్య తేల కే2_ స్తు- ఆనిమూాలము 

గ "జే్ష్లో అప పక తా ఇవఘోా టా: 

తె నాాసభూతౌసి వై న్య నానుయి మహాత్మన" © ల 



ప్? ఆంధ్ర శ్రి మద్రామాయణము 

క, దనుజుల నందజిను వధిం,చినదానిం గూర్చి మనల 4 జెజటుపందలంచి తొ 

రనుదినము విరోధంబును, గొనియున్నారమ్మ! హింస+కులు వారగుటక౯ా, ౧౮౪ 

"తే. మునల హీంసింపంగోరి యి4ప్పనికి నెట్టా 

మోసపుచ్చుట కీవీనశమునను బలువి 

ధములయిన వాకగ్టములను వ4డలుచునున్న 

వారు దినిని దలంపోయశ4వల బె తల్లి , ౧౯౪ 1188 

క. అనిన౯ సంరకాతుల, జనకజ తగి కువితీయగుచు 4 సత్యంబునె ప 

ల్కీనవాని సుమిశ్రానుతుం, గని పరుపో క్రులను బ్కెం 4 గళ వళ పడుచుక్. 

త్తే. కూర! కులవాంసనా! చేయం4గూడనిపనిం 

జేయంబూనితివా, వన4శ్నీ తిని గొప్ప 
వ్యసన మూ రామునకు. గల్ల4థనదియు నీకు. 1 

బ్రీయమె యని తోంచుచున్న ది+ వ్వేళ నాకు. ౨౧౪ 1185 

చ, లక రామచంద్రు నకు థీ గట్లిన క ష్టముం గాంచియుకొ జనం 

బున6 జని కావంబూనక్యె 4 పోలినరీతిగ నిట్టిమాట లొ 

యనిన వచియించె వ్వు; విన4వయన్ట! కనుంగొన మిత్రునట్లు గాం 

గనంబడి దుష్టవృత్తులను + గప్పి చరించుచు దాయలారు నా 

స్పిన మిముబోంటి క్రూరులకు 4 వింతయె నీయఘుబుద్ధి పుట్టుటల్. ౨౩ 1183 

. మిగుల దుస్టాత్తుండ + వగుదువు నీవు నీయంతనో భరతుని 4 యాజ్ఞ వలన 

నో నానిమి త్తమ్ 4 యొగి నిట్టిక పటూకృతినింబూని బంధువు4లను వడలియు 

నీవొక్క_డవె యొక్క నిని రాముననుసరించుచు వచ్చు చున్నావు4సూ సుమి త్ర 

తనయా! వనంబున + ననుంబొందం దగునను నిశ్చయమిద్దియు 4 నీకుంగాని 

జే, ఛభరతునకుంగాని సిద్ధింప 4 రయ నుత్చ 

లాభ కాంతిని దగి పంక4జడాయ లేత. 

ఆఅముల6 బొలువొందు "రాముని 4 నాధుంగావ 

రించి యితరుని నెట్లు కాథీమించుడాన, ౨౫|| 1187 

0 

కొ. నీయదుట సె నా ప్రాణము, లీయెడ నే విడుతునయ్య! 4 యిక్కౌార్వ్యంబుక 

జేయుటకు సండియము లేదా యాశల్తెశ్వరుని వాసి 4 యవనీస్థలిలోలా, ౨౬ 

చే. బక్మ_కుణ మున జీపించి4యుండగ6 జామి 
యు జాబ్ 

యనుచు గగ్గురుపాటున4ట్లాడుచున్న 

జనకజాఘాోరవాక్యుముల్ 4 నినియు నిర్జి 
తంది యుండగు సౌమిత్రి 4 హీతముమాణ. ౨౭ | 129 

ర్ కలగక ప్రాంజల్వ్నియె యే, పలీశ౯, నేను త్తరంబు 4 పలుకంబూన౯ 
—— 

న కుం చా ఇం లు x నా 1 ఈ నిసం శ్ల్యే ఫరారం కానుయే మం ప్భధథసనమ్ అనిమూలము, 



న. 

ఆరణ్య కాండము = రా సర్లము, 853 

దల(ప౯ దేవత నాక్కిమ్ముల నగుదువు నీవ్ర జనకశభూూపకువూరీ!. ౨౮ 1190 
ప, అనుచితమై వినందగని($యట్టు౫C బల్కుట స్త్ర , వేలయందు. జూ 

చిన ధరణే ేతలంబున విచిత్రముగా దిసుమంలేయొన,; చే 

మనుదును నై జమే యగు “స4దారయ,్రీలకునెల్ల మె మధిలీ! 
కనండుచున్న దిటు లె ఆ జ4Xంబున నంతట శంచిమాచిన౯. రా 1191 

em తరుణులు వినయాడి 4 ధర ము లడలినవాకు చంచలవుతు 4 మూరహృ నయ 

లెట్టిమిత్రు లకై న 4 నె బెరోధంటు గల్లింతురో జన4కనృపపు త్రి 

వె వై దేపహివయ్యు ని+బృంగిం బల్కినపల్కు త ప్పనారాచవి4ధంబుం గాంగ 
నాశ్రో, త్రయుగ్న ౦బుశీనకో నున్న దీలాణి పరుషవాకష్టింబు నో4ర్వుంగయాల 

ఆ, న్యామహదినై స 4 నను గని యనాసాయ 

ములును బకుహములగు 4 పలుకు లెట్టు 

లొక్క_రీతిం బల్కు_4చున్నావొ సాము 

ననచరులగు దివిజఖవరులు విని, 3౧౪ [192 

*చ, వినుదురు గాక; యెంతయును 4 బెక్షయు నన్నయునై న రామునా 
దను దల(దాల్సి యున్న నను + సాధుమతిం దలపోయకిట్టు లీ 

యనుచితరీకి సండియము 4 నందితివా యిసిరో! నశింపుమా 

వనితలభావమే తగు స్వ4భావముచేత నె దుష్టమై యిలకా, ౩౨ 198 

క, చనియెద రాముం డున్నెడ్కకు నీకు శుభ మానుగాక! 4 కేకు వలయమిత్రా 
నన! యోవిశాలనయనా!, నన దెవత లెల్ల నిన్ను + బ్రాభవ మలర౯. 33 

క, పరిరథ్నీంతురుగా కీ, తీరుణంబున జనకరాజకనయా' యిట భీ 
కరములగు నిమి త్రంబు ల,పరిమితములుగాం గనంగం+బడియెడు నాచేకా, కర 

ఆ, *కనుక నేను నురలి 4 కాననముననుండి 

యన్నతోడ(యగాడి 4 యరుగుబెంచి 
పర్ణ శాలయందుం 4 బరికింతునో నిన్ను. 

గ్నంగలేనొ 'యెజులం 4 గనులనయన!]. కర 1196 

చ. అనుచు వచించు లత్మోణుని + నా_ర్జి మునుంగుచు నేడ్చుచు౯ నచిం 
చెను జనకాత్యజాతే క కేడు4జిమెడు  చావ్పజలంబులందోగి 

న్యునుంగుచు నౌతనిం గనుచు + నొక్కి భయంకరరీతి నిట్లు కా 

ముని చకయబాని నా యసుస(మూహము నిల్పంగంజూల నుంకేయు౯. 9 

1 వాక్య మృషపృతిరూబం తు నది, శం స్త షు మెడల్, స్వభావ స్వే సే షనార్శా మేసం లోశేషు 

దృశ్య లె - అనిమూలము. ధి క్యా మద్యే ప్ర స సశ్యత్వం య న్మామేవం వికంక సే _ అనిమా లము, 

శి వరాననే విశాలాక్షీ యను వము వెండు మూలమున నున్నవి. 4 అపి త్వాం సవా 

రామేణ పళ్లే యం పున దాగనేశ. అనిమూః' ము. 



విక్ 1 ఆంధ్ర ఫ్ర రృొమద్రామాయణము 

సీ, 

తే 

ei 

pr 

గాతమినదిలోన 4 కణమా త్ర మున బడి ప్రా ణముల్ విడి చదశవారియణుడ 
నవకాశముండని 4 యక్షైన గొంతున కురింబోసికొనియెద + నొండె నెత్తు 

నుండి క్ క ౦దంబడి4+యొ” మేను పిడిచెద నొండె.; దీక్షువిషంబు4నొకటంద్రావి 

చచ్చెద “కాండే వె వై (క్వానరులోనై న నుజికీ మృతిం గాంతు + నొంజెం గాని 
నసువులం దాల్చి ౪ జీవింప 4 నకట! నేను 

నాపలిందడక్క.. నితీరుని 4 నరము 

చే లితోనై * ను స్స ఎ్రశియింప 4 ఏినునుటంచా 

ఏక లత్షణు నిందించి 4 పడతి మిగుల, 5౭ [99 

నునమున దుగఖము మించంగ, వనటం గని యేడ్చుచు౯ స్వభానవ్రైమం 
బునం గరయుగమునందనకదడు పునుగొట్టుకొనెల్మహో రి4బొగులుచు; నంత౯, 

C గల్లు 

విపులాతశులంజాల 4 వెలయు నాజానకి యా ర్షయి చూపట్టి + యె యేడు 
చుండుటం గని చిత్త 4 మొయ్యన విక లమె యకలంగ నాసుమి+ గ్రౌత్మ జను 
డాద్భతి నోచాన్సె 4 + సామె యూ నెసమున( ౧ గాంతునికడకేగ4కయె వ్లంజఒ 
నము చేయుచున్న వాశీడుమజందియనికోపమంది యేమియు బల్క_4వ య్యొునవల 

, నతేయడు నీతం గాంచి 4 :యభివందనమువేని 
వా సయుగము మోడీ తయా గృవామున 

సుంత (మొక్కి యూమె( 4 జూచుచుం బలువోొయటు 

లన్న ెంతేకరిగె 4 నారృండగుచు రం, 1200 

నలుబదియెదవ సరక్షము సంపూర ము. 
2 ౧ ర్ం 

రజ వ సర్గము, 

అదురు రొవణు (డు సన్నాస్టిసీ వేషమున 9 బర్జ్యశాల కరుదెంచుట, శరం 

. రామునితమ్ముండు లక్ష్మణుల డామానిని కఠిన వాక్కు. 4 లటుపల్క_౦గా 
నేమాత్రము విడిచి చనం,గా మది లేకుండియు౯ ని+కావుత్వ్పిరతో౯ా, ౧ 
అన్నరొటకు. బయన4ను య; దశ్ గీ గను 

డెపుడు తలి యటంచు + నెదురుమూూచు 
చుంటడె. గాన నపుడె 4 యొంటిగా జనకజ 

యుంటం గాంచి నుదిని 4 నుత్చుకమున, ౧ 1202 

. వేగము సన్న్యాసి+ వేషంబు ధరియించి వై చేపే కడకే” 4 వాయు మృదుల 
కాషాయవ(స్ర్రంబుం 4 గడుంబూన్మి ధరియించి సొగ మెన సిగముడి+ోభిలంగ 
ఛత్రంబునుంబట్టి 4 చగ్కనిపాదుక లనువు గాం దొడిగి | స$ వ్యాంసతలము 

- పయి ద్రిదండమునకుం 4 బరమకవుండలువును దగిలించి గ్ ఖబ్బున నిటువలె 

శే ప్రత స్తు నీతా మఖివాద్య లమ్మణః కృతాంజలిః కించి దఖిప (ప్రణమ్య చ-అనిమూాలము 



ఆరణ్య కాండము = రోడ సర్షము, వైెన్స్ 

తే, భికు వేషంబున౯ా రమఘు+వీరపత్ని, యొడ్లకుంబో యె రవిచంద్రు + లుండనికజిం మూ 
గటికచీంకటి సంధ్యను 4 గ్రమ్మినట్టు, లన్నదమ్మ్హులు లేకయు+న్నట్టతతేని, 5 

. బల శొలియెన రావణుం డలరుచు నాపర్హ శాల 4 కరిగెం బినప మి 

oe 

క్కిలి క్రూరులై న కుజకన్కు లలచంద్రునిం భానియున్న + యారోహిణినికా,౫% 

. కనెడు విధంబున౯ మిగుల 4 గా రము కల్లిన రావణుండు ఛ్ 

రను నెడంబాసి యున్నవని4తామణి భీకవు నాయశ స్విని౯ 

గనియె ననర్థముల్ జగతిం 4 గల్బ్లల; భీకర తేజు? బాపక 

రన్ నతనిం గనంగ భయ4ముం గని యచ్చటివృతుజాలముల్ . a 1205 

చలియింపనోజె కీసనుం, డలరుచు వీవంగమాగె; 4+ నతివేగముగా 

నియబాటు గొతమోనది ఖలుం డాతేడు ర కములగు + కనులంజూడకా. ౭ 

. భయమునొంది యతేనిం + బరికించి నిశ్చల 

ముగను మెలమెలన నథరుగ మొనలిడె, 

నంత రాముండరుగు+నట్టి తజిం గని 

చెటియున్న డనుజు 4 డశులేచి. ౮ 1907 
(SA) 6 g 

సమయమిచేయని యతశీమా,పమున౯ సతాసమోప4పదముం చేరె; 

గుమతియగు నతండు నరవేషమునకా జానకీని జూచు 4 సంతసమలరకా, ౯ 

చెనిమిటియూార్చి చింతిలెడు 4 (వయసియొద్లకుం జిత, చెంతేకుం 

ఉర్ ఆచ 5 ద్య జో జను శనియట్లు పోయె దృణ4సంకతి గ్రమ్థుటం గూపమెప్విధిం 

గనంబడకుండునో యటులు 4 కల్మవచి తుండె యయ్యుం బె కం జ 

క_నిదగు వేషమూని కడు4ఖాన్టితిని గ్రా లెను సీతం జూచుచుకా, ౧౦౪ 1209 

నిలుచుండె; మంగ ళౌక్సలి, నలరుచు( బలువరుస మోపిశయందము మిగుబక్రా 

గులుకకా బున్నమచందుకు,వలె మోముచెలంగం బద ఉపతాచీయునె. ౧౧ 
239 య 

ఆపు అత అర్ శ చై 5౨ 

॥ పచ్చనిపట్టువస్ర్రమును 4 బాగుగ గటి వ్రియారనాద మ 

టచ్చటనుం క్షి కర ముల4యందు. బొరంబడ బీతచి తయె 
య 

అచ్చ ర్ి 

పాచ్చగుచున్న శోకమున 4 దృష్టులనుండీి జలంబు గాణజంగా 

నచ్చటి వార్తలేమొ యని + యారయుచుకా దృణగేవాసీనులో౯. ౧౨ [211 

. కరూరుచున్న నీత 4 గూరిమి గనంబోయె;, దుష్ట చిత్తు: డై యళీనిష్టదుండ గు 

దనుజుం డాతేం డపుడు + దర్పశ శరవిద్ధుం డగుచు బ్రహ్హాఫఘో వశమై చెలంగ, 

వనితయు నొంటి నుండలని + వాడు మపహోవినయంబుమోజు ని 

ట్రనిపషలుకంగంయూ నె) నపు4ఠ4డామెయు లోకములందునున్న యా 

వనితల కెల్ల లమ్యుముగ 4 భాసీలియుకా బతి. బానియుంట.: జ 

జక్కని కమలంబుసంగతిని + గానని లవ్మీవలెం గనంగనై. ౧ర 1218 
శా 

ద హీనామివ. శి, యమ్- అనిమూలము, 
జి లో 
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మ. తనుకాంతిం జెలువారుచుంట: గని యా4తవ్వ్పుంగి వర్షింపంగా 

మునమందెంచి వచింపం జొచ్చె నిటు యైశీమకా స్వర్ల నభ శ్రాచృస్ం 

గని కౌశేయముం గట్టినట్టి లలనా! 4 కంజాభమైనట్టి మో 

మును నేత్రంబులు న్్కొపదంబు లలరం 4 బొల్పారుట న్నీవిలకొ. ౧౫ 1214 

. కమలమాపధరించు + కమలినివలె నున్న దానవు; నీవెవ్వ+4తవు? శుభాస్య | 

భూ చేనతవొ లేక 4 పొలుపారు క్ర ర్రివో మంగళ డేవివో 4 మహిత కాంతి 

కాథార దేనత + యెనట్టి అఖ్మీవో 'యచ్చరమిన్నవో + యిచ్చవచ్చి 

చరియించు భాత్యేధి4 పాన డేవతవాకొ మై సె ఏరణారిణి! రతీ 4సరసిజాత్నీ 

లే. వో వరారోహా! నీవై న 4 పావనతేర 

"దంతములు కుందకుట్టల 4 సంతతివల 

నలరు మొనల. జెలంగుచు + నన్నిసమత. 

గాలి నునువె నితచ్చవిః 4 గాలు నహహ. ౧౭ 1215 

క్, లనా! ఏశాలములు ని రలవపలునై ర _క్టకాంతలి 4 రాజిలు కొొలుకుల్ 

గలిగి యతినీలతారక, లలరంగ నీకన్నులొప్పు 4 నందము లగుచు౯్. ౧౭౪ 

కే, జఘన మున్న విశాలమై 4 సారమగుచం 

గ్రాలుచున్నది నీతొడల్ 4 కరికరోప 

మములుగా నున్న వింతి! నీమానిత స్త 

నములు వృ త్తములై యున్నతములు నగుచు. ౧౮౪ 1217 

ఒండొంటితో స్పర్థ 4 నొరసికొనుచు గడుబరువులై నిక్కు_ట4వలన సుంత 

కదలుచున్నట్లు గ? ఫ్ గన్పట్టుచు౯ బృథులోన్నతాస్యములయి + యొప్పి తాళ 

ఫలసమానములయి + సులలితమణిహోర భూవితీములునయి 4 పొాలుపుగులుకు 

చున్నవి; చిరునవ్వు + లొప్పంగ శుభదంతములు గ్రాల సుందరా+తులు చెలంగ 

తే, నున్న కాం తాముణే ! ప్రవాశహోన్నతి నడి 

తటము హారియించునటు చక్క_య4దనము చేతే 

2 నామనంబు హరించుచు+న్నావు నీవు; 

నడుము వీడికిటికొలందియె + కడుంజెలంగు. ౨౦౪ 1213 

క. తలవెండ్రుకలును నీలంబులుగాం దనరాశె బలిత్కపుంజన్ను లును౯ 

ల నితములు సంవాతములై, యలరా రెడు నిట్టిరూప 4 మవాహో! తనరు౯, ౨౧ 

క, సురగంధ ర్యులలో. గృిన్నరతరుణులలోన యత4నారులలోన౯క 

ధరణింగల తరుణులలోం బరికింపను బూర్వ మిట్టి4పడంతెని చేనుల= ౨౨ 

నే జగములం దెల్ల వర్తి ంపఢశదగినరూప 

మింళి యీసాకుమార్య మి4కైంతొ తనరు 

1 సమా శ్శిఖరిణ స్సిటా! పాండురా దశనా స్థన - ఆనిమాలము, 2 మనోహారసీ మే 

కాం తే- అనిమాలము. 

eo 



ఆరణ్య కాండము = రడ సర్గము: R57 

వయసు డగ నొప్పు నీవిట్లు 4 వని వసించు 
పద్దతింజూడం బ్ _్రవిళభ్రమము గలిగ,. ౨౩ 12:1 

ఆ, నీకు శుభము గలుగుశగాక నీ విటనుండం, దగదు మరలిపామ్సు 4 డనుజులకిది 
కామకూపులకును 4 గడుఘోరచిత్తుల, కునికిపట్టు నుమ్మి + యుత్సలాశీ. ౨౮ 

క, నురుచిరగంధములు మనో,వారములు సుసమృద్ధములును నగు ప్రాసాదో 

త్క_రముల తుదల న్నీవొగిం, బురముల నుషపవనములందు( 4 బోలు వనింవ౯. 

చ. నిరుపమమాలస్టిభోజర్టిములు 4 నిక్కల వస్త్రము లెందుంజూడ సుం 

దరుండగు ప్రాణనాథుండు నిశతాంతము నీకును నుండగా దగు౯ 

సుకుచిరవ క్రపద్య' నిను 4 జూడ నిర్హర నారియంచు నా 

కరయంగం దోంచుచున్నయది 4 యాత్త్మకు నిక్కము చప్పుమా యికేకా, ౨౬ 

వనిత! రుద్రులకు సం4+బంధించి యున్నావొ నివు నుకుత్తుల + నిచయమున కొం pin 

కానక విబుధులు 4 గాని గంధర్వులు గాని కిన్నరులును 4 గాని రారు 

దనుజనివాసమై 4 తగునిది; నీవెట్లు వచ్చితి విచటికి + వారిజూవ్నీ 

కే, మతీయుం గోతులు సింహముల్ 4 చిజబుతపులులు 

పులులు జింకలు బెబ్బులు 4 లలుంగుబంట్లు 

కేంకములు సంచరించునో 4 కంబుకంకి ! 

వాని గని ఫీతి గల్ల జ4బ్నంగి నీకు. ౨౯ 1225 

క పెనుకాన నిందుం దగ ,గ్ఫొ,వ్వినయేన్లులు భయదములును + విపులబలమునక 

దనరారుు; వానివలనకా, గనకున్నా వెట్లు భీతి. 4 గాంతా! చఫుమా, 30 

స్తీ ఎవ్వతెవీవు! చే/ కెయ్యది? యొవ్వరిదానవు! కల్యాణి! 4 తలంపు దేని 

బూని వచ్చితి వబే4భామినుండి యిటకు? దనుజ నేవితము సా+4ధ్వసక రంబు 

నగు దండకారణ్య+వముం దొంటిగా నేల చరియించుచున్నావు! + సరగ ౬ జెవుమ 

యనియె దురాత్తుక 4 దనుజుం డిట్లడిగినం గర్శంది వేషంబు 4 వైసురజనిం 

"లే, గాంచి వచ్చిన రావణు 4 గాంచి యతియె 

యని (భ్రమించి సను స్తపూ 4జా ర వస్తు 

కాండమునవాని కతిథిసథత్కారములను 

జేసె నీటుతొ ల్త దీఠంబు శీ జేర్చి యంత. 3౨4 1297 

క, యతికిం బాద్యము నొసంగుచు, నతిశాంశాక్చతిని బొల్బు 4 నాతనితో నో 

2య్రతివర! యన్నముసిద్ధమె,హితముగ భుజియింవుండ నియె4 నెంతయు భ_క్తీకా, 

5 అధ న న్ స్ 
సి ధరణీసురాక్సతిం భీ దాల్సీ కముండలు కామాయమవ నము థ ల్లా9లుచుండ 

వచ్చిన రావణు 4 నిచ్చలోం దను బట్టుకొనివోవ నెంచిన 4 కుటిలు నతని 

1 రావసానా మయం వాసో ఘోరాణాశ కామకాపికాం_ఆనిమాలము. 2 అబ్రవీ త్సిద్ధ 

మి త్యేప-అఆనిమాలము. పక్వాన్నం సిద్ధ మి క్యబ్రివీత్ =ఆని వ్యాఖ్య, 

10౧౧ 



రనణి ఆంధ్ర శ్రీమద్రామాయణము 

నాచారమెజీంగిన + యనీయంబునం బుట్టినట్టి సీతకు భు క్రి 4 ననునయింప 

నలవిశాదై న నా4 లలన ద్రాహ్మణుయబో లె భుజియింపంవిలిచెను4బూని యిట్లు; 

తే, తూసురా! యిజె మునులయాథసనము దీని 

యందు నీయిచ్చకొలంది నెశయ్యమునం గూరు 

చుండు మిదె పాదస్ట్ మిద్దాని 4 నొగి గ్రహింపు 

మిదియె నీకయి సీద్దమ4య్యె దగ భు కి, 3౫ 1229 

క, ననమునం బుట్టి నవస్తువు, లనువుగం గొని తెచ్చి భుక్తి 4 కర ముగా6 జే 

సినచానం బలువిధంబుల, ననుమవూనము లేకనొనువు 4 యాంకలితీఅకా, 3౫% 

చ, అని యిటు సిద్ధమయ్యె నిదె + యన్ననుటంచు వచించుచు౯ మహో 
వినయమునం వనుం బిలుచు + విశ్రుతకీ_్తిని రాముపల్నిం జ 
క్కనిదగు దృష్టీ ౬ జూచి ధృతిం4 గాంచి స్వనాళశముం గోరుచుకొ నునం 

బున బలిమిం దగంగ౭ గొన్మిపోవల నెంచె నెజబుంగనెంతయుక౯ా 3౬4 1281 

చ, వనమున వేంటనై_ చనిన 4 భవ్వ్యతరాంగునిం. బ్రాణనాథు నా 

తనియనుజుం గనుంగొన నిశ4తాంతము చూచుచు చెల్ల దిక్కు_లం 

దనవిభురాకం గోరు వని(తావుణి కామెకు నాయరణ్య మే 

కనంబడెంగాని రాఘవులు 4 కన్సడరై రటు లెంతదూచిన౯ా. 3౭౪ 1282 

నలుబదియాణవ సరము సంపూర్ర ము. 
గ దు 

ర౭ -వ సర్షము. 

రారు సీతే తనవ్భతౌంతేమును రానణునకుం జెప్టుట, యుధం 

చ, జనకజత౯ా హారింపంగను 4+ స్వాంతమునం దలపోయు రానణుం 

డనునయ మొప్ప నట్ల్టడుగ 4 నాయతివెషము బట్టి స్వీయవా 
రను వచియింపం బూని; మదిం + దాను దలంచె నితండు విపు, డం 

దు నతిథి చెప్పకున్నం (గ్రుధ+తో శపియించునటంచుం జక్క.ంగాకా, ౧౪ 

శే, "ఒకముహూ ర్లము చింతించి 4 యిఃకనచింపం 

దగుననుచు నెంచి పల్కె నో 4 ధరణిదేవ 
వర్వ! నేను మహాత్తుండై 4 వణులు మిథిల 

జనప దేశరుండా జన+కునకుం. దనయ. ౨౪ (284 

క, నాకగు ిసీతానామము, నీకు శుభంబాను గాక 4+ నేరాముసతి౯ 
ట్రాకట కీ ర్రినిదగు నిమాకులయింటకా వివాహ కార్యమువెనుకళా. 3 1285 

1 ఇత భఛ్యాత్వా ముహూర్షంతు -అనిమూ లము. ఇట ముహూ ర్షమనంగా శతృుణకాలము 

్లీ నానీ ౪ - లము. 2 నతొనామాస్మా భదృంతే ఆనిమూఐ 



ఆర ణక కాం తము * ర౭ సను £59 

సె. పం డ్రైండువర్ష ముల్ 4బహువిధ కామముల్ ప్రాభవమునం బొంది+పతినిం గూడి 

నే నమానుహభోగశనివహంబులం దవి ననుభవించుచునుంట4వంతటం ,౫ 

యోదశవత్సర 4 మొయ్యనం జను జేర దశరథభూపాల+తల్టజుండు 
రాజమంత్రులలనాడి + రామునకుం ద బట్టాభి పేకోత్స4వంబు వేయ 

తే, వలయునని పూని యోజించె 4 వై భవమున 
నట్లు దానిని నెజి వెర్స * ననురుపం* 

న 'త్రగారగు శె కై కేయి 4 మూరి! తనదు 

భర్త నడిగెను వరమును + బట్టుపట్టి. ౬ 1286 

. సత్యసంధుని నృపశిస త్రము నామామ నాకై క తాం జేసిశనట్టి మేలు 

నకు గా వశంబు చేసికొనుచు నాభర్త వనమునకుం బంపం + డనతేనయుని 

భరతునిం దగ బట్ట+భద్రుని జేయంగ వలయునం -చేకీతి + వరములడిగి 

యంతటం బోనీక 4 4 యాకేశుతో నిప్పు డిటు సేయకున్నచో 4 నేభుజింపం 
జే. గన్నుమూయను నీటిచు?క్కను గ్రహింప 

జ్యేష్టజున కభిపే.కంబు 4 చేయు దేని 
యిపుడె ప్రాణాళి విడిచెద 4 నిడి యథార్థ 
మనుచు. గై శేయి సల్కంగ 4 ననునయించి. ౮4 1281 

ra: 

కం, అనుపమబహుుమాన ప పదు) దనమఘులయ నగు దశరథం ద్రుం థి చఉన్వర్థము.లె 

తనరారు సువచ్ణాదుల, ఘనతరవ స్తువులనిచ్చి + కరుణాచు వుతియు. ౯ 1280 

అ, ఎంత వేంయలకొన్న 4 నిసుమంతయెొనను గక తా గృహింప4గాం దలంప 

దయ; మిగుల దేజ 4 మలరంగ నెల్లు? నా, 2ధ ప్త కిరువదె దు4వక్సేరములు. 

ఆ, అవని. బుట్టి నను 4+ నప్పటికిం బదు, నిమి దేంక్షు సంఖ్య $ ససంగుచుండె; 

వినుము రాముండనెడు 4 వరున నాపతే సుప్త సిద్దుండగును + జుము మాని.౧౦౪ 

వ పరిశుద్దుండు గుణవంతుం, డరయంగ నూన్ఫతవ చను సం తీ డగు యతివరా రాస ! 

సురుచేరవిశాలనయను(డు, నిరతము భూతహికరతుండు + నిక్కము సుమో. 

తే, దీర్థ జూచు నిరుపము4దివ్య కాప 

మీన. జలంగెడునా6, డిట్టి 4 తనయు( డండ 

'కానువీడితుం డగుటచేం 4 7 కహి తము. 

జేయం౭యగాయగోరి పట్టాభి4 యేక మపుడు. ౧౨౪ 12412 

1 భుంజూనా మాను పాక్ భో గాకా -అనివమాలము. మానుసొకా భోగాక౯ా-అనియు, ఆమా 

నుహైకా భోగాకొ-అనియు పదవిభాగము, తేను(గున “నే నమానుషభోగనివహాంబు ఆనుచో 

నేన, మానుస-అనియు, నేను ఆమానుప.-అనియు విభజనము చేసినచో నా యర్భ ద్వయము లభించు 

నని గృహింపందగు. ౨ భర ఆనుచో “ని అను నక్షళమునుండి తొమిదన సహ్రృమారంశ్లోము , 

మమభర్తా మహో తేజా ః-అనిమాలము. 
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క, ఒనరింపండ య్యొ; నుత్సీన,మునశకై_ పితృసన్నిధాన4మునకుం దమివ 
చ్చిన నాభ ర్తను గైకీయుం గని సాహసమూని యిట్లు4గా వచియించెకా. 

సీ నీజనకుండు రాజు 4 నీకు జెప్పంగందగు ఫల్కుల వచియింపోనలయు ననుచు 
నాకు నాజ్ఞవీంచి+నాండు వానీవచింతు విను రాఘవా |! నను నకంట 

కోము దినిభరతున 4 కనురంగ నీందగు నీవుమా త్రము దండ4కావనమున( 
బదునాలుగోండ్డు నివాసము సేయంగా వలయును గావున 4 బయలు నలి 

కే, యడవి కరుగుము నీతండ్రి * ననృత మాప 
పాపముననుండి విడివింపు 4 మోపలుకుల 

వినినతోశనె యని పల్కెం 4 దనయుమేలు( 
గోరి కై శేయి యిటుపల్క_ 4 నారమణుండు. ౧౫౪ 1244 

క అకుతోభయుండు దృఢనియ, నుకలాపుండు నౌటచేత 4 మానినితో న 

శై కోడంగి చేసెదను దృష్పక యని యాపల్కురీతి 4 వనిశే తెంచె౯. ౧౬4 
చ, బ్రితరుల కిచ్చుంగాని గహొశయింహపఃడు సత్వ మె పల్కు_6గాని సుం 

త్ర తగని పల్కు. పల్కు ని నిశ తాంతదృఢ వృత మిద్ది బ్రాహ్మణా! 

వ్రతమును దీనీ మానం డెటు+వంటి శ్రమంబులు వచ్చినక్ దృఢ 

వ్రతుం డయ గాకయేమి? విను + రామునితమ్ముండు విర్యశాలియా. ౧౭ 
కే. సవలితల్లి కమారుండు 4 సమరములను 

బగతురం గెల్బువాండు న4వార్యబలుండు 

లత్ముణుం డను వేరముగథలా6డు రాఘ 

వునకు, దాను సహాయుండై 4 తనరుచుండు. ౧౮౪ 1247 

చ. అనుపమధఛారికుం డగుచు 4 నట్టి దృఢ వ్ర తేమూాని యున్న యా 

యనుజుండు లక్షుణుండు వని $ కన్నను నన్నును గూడి రాగ దా 
ధనువును చాల్సి వచ్చ; నృపతబ్లజుండ రఘునందనుండు తా 

ననిశము ధర్యృతత్సరుండు + నై విజి తెంద్రియుడై చెలంగుచు౯. ౧౯౫. 1248 

క. ముని వెషమూనుచుక౯ జట,లను దాలిచి యనుజుందై న 4 లక్షుణుండును నే 

నును వెంటరా6గ నీవన,మునకు౯ా జనుదెంఇె విప్రళముఖ్యా! వినుమా, ౨౦౪ 
క, ఈరీతిం గై కహెతువు,గా రాజ్యభ్రాష్టులమయి 4 కడు నిడునులు చే 

కారిన మువురము మేము గ,భిరంబగు నీవనిం బ్రశ4వేశించి తేగ౯. ౨౧ 1250 
“క చరియించుచున్న వారము, సరిలేని ప్ర తాపమొప్ప + శృముముల్ పాయక 

ధరణెదివిజా! తృణమో ధరణి౯ నినసింపు. మిద్ది + తగు నివసింపకొ, ౨౨ 1251 

వం వన్యవ స్తువులను 4 నలనిసన్నింటిం గొని 

నొవ్రియుండు వే వనంబునుండి 

1 కే శేయామకుత్ భయః -[అలిమూలము. 2 సమాశ్వసముహూ రంతు శక్యం వసు మిహో 
వాత అటో 
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వచ్చు (జుమ్మ్హు [ తెచ్చు 4 బందుల జింకల 

నుడుములను వధించి 4 యురుపలలము,] ౨౫4 1253 

క. నీ విశ గో త్రావ్య్షయముల, భూవిబుధా ! చెప్పు దాయంశబూ నకుమూ యి 

ట్రీవనమున నొంటరిగా, నీవేల చరించుచుందు + విపుడని పలికె౯, ౨౩౪ 

క, శ్రీ రాముపకత్ని జనకజ, యూరీతింగం బల్కు రాతు4సేంద్రు(డు మిగుల౯ా 

భూరిబలుండగు రావణు, డా రమణికీ నుత్తరంబు 4 నతు గృముగా౯, 5రీ౪ 

తే, పలికె సీతా! సురాసురుల్ 4 పన్నగులును సర్వలోకులు చెవికి 4 జంకుబా రొ 

యట్టి రమోగణేశ్వరుం+డై న రావృణావ్యాయుండను నేను బద్భాయతాజీ.. 

"చ, కనకసమాన దివ్యతను4 కాంతిని మాజుచుం బట్టుపుట్ట మొ 

య్యన ధరియించి యొప్పు నిను నన్ను ్న లమిన్నరొ: చూచినంత నా 

వనితలయందు నిక్క_ముగ 4 వాంఛయె కల్లకయున్న 'దేవియు౯ 

నునిపు డిష్ట దేవతగ 4 నేను దలంచుచు మోదమందుటకా. ౨౬4 1256 

ఫ్ 'చ్చటచ్చట నుండి 'నే + నమరం బట్టి 
అన వధూనుణుల కెల్ల 4 డెజిన “యెనకె లె 

మేయో దానికిని నాకు 4+ మించు వేడ్క 

నధి?రాలివిగమ్ము నీ4కగు భుభంబు. అ 1257 

చ, సరిదభాంతరస్థలిని 4 తాధరమూర్థమునందు అంకొనా? 

బర౭గ పురీలలామ రుత, భానురమై తనరారుచుండు నా 
పరమ చానిం జుట్టుకొని 4 పొల్టును సాగర మందు నన్ను నా 

దరమున గూడి నీవు ప్ర  మళిదాననరాజిని సర్టకాలము౯. ౨౯ 1259 

కం జన'జవిగారింపంగల, 'వనుదిన మటువేయు చేనీ 4 యంతట నీవి 
వనమున (నింప నొల్లవు;, వనితొరత్నంబ నాకు + *భార్యవె యైన. ౨౯ 

శే, పాయాభ'ణంబుల 4 నింపుంగుల్కు, నట్టి పరిచారికలు నీకు + నైదువేల 
నంది పరిచగచేయుచు 4 నుందు రెప్పు, డనిన రావణుపల్కుుల 4 నాలకించి. 

క, ౨నవద్య్యాంగిరు జనకుని, తనయయు నగు సిత యపుడె 4 దారుణకోపం 

బునుగాంచి పల_ నిట్లా, దనుజుని కెక్కి_౦ప కాత తె శైర్రన్ఫూ ర్తి 8౯ 3౧; 

ఓ గురుగిరిరీతి నకంక్యండు, వారిహాయసము( డబ్దిరీతి + + లభ్యం 

శ టాపు కాంచనఃక్లాభాం ద్భ హై పు 3 హం స్వకము చారేషు నాధిగణ్బా 

మ్య నింద తే _అనిమాలము. వమేస్టై జెపతెయా సవ దర నె నానందవూర్తో ౭2_హాం స్వతో వప్ఫ 

తోజ_సీత్ర భావః. అని బు యకం ఆస్థులు కుయఫ్రే పాయ మ ఎద్యుమున సంక్నీ వము. ఇదిమొ 

దలు సీత నెత్తు కొ నిరానణు (డు పోవ్రదాంక 6గల విశేషార్థములు తీర్గులవారియాళ యములే ౨ యని తెలియ 

దగు. 2 భార్యా భనని మే యది.అనిమాూలము. భయాకాంత్యా ఆర్యా పూజ్యా భపనీతి సంబంధః 

అనితి తులు, 
థు 
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పరంగడు రాముడు నాపతి, నిరత మను వృతనుగాంగ 4 నేనుందు. జామ, 
నీ, వటభూమిరువామట్లు 4 బంధుతతింగాడి సర్షజనులకును 4 సంతతా క్ల 

యుండయి శుభలతు +ణో వేతుండై సత్య సంధు(డై మటి యద్భృశపమున వెలసి 
వజులు రాముని కను4ప్రృతనె నదానను; మణీ ముహాోవాహూుందుథమహితవత్షు, 
డతులితపంచాన౪ నాత్యంత గామియు సింహాని భుండు నృశనింసాండు నగు 
రాముని శే నను+ వ్రత నైనదొానన్ను బూర్జ చం ద్రాస్యంబు 4 ఐాలుపుమోణి 

కే, నిర్జి కేం ద్రియుండయి కీ రి 4 నెగడి మహిమ 
వెలయ నున్నటి శ్రీ రామ్మవిభుని కేను 
విను మనువృతేనై న చాశనను దురాత్త్య 

యేల యాలాటిపల్కుల 4 నిచటం బలుక, 3౫% 128 
క దనుజా! నీవన నక్కను, నను నెవ్విధినై నం గనుంగొ+న౯ సాధ్యముకా 

ని నెలంత నాండుసింగం, బన నొవ్పీనదానిం గోర 4 నగునే తులువా. 5౬ 
క ఖరకరుని ఛాయ పాయని, కరణికా బతి, చాయనట్టి+కాంతను నన్ను ౯ 

గరముల స్పృృశింపనె నం, దరమగునే చాలు నింకం 4 దరలుము పురికిణ 
క. శ్రీరాముని ప్రియసతీ నను, గోశెద వే ఛాగ్యహీన! + మోణి యమపురొ 

జేరంగలట్టి మనుమ్యులు, భూరుహూముల హాటకమయశములం జూఛభుగకొా, 5౭ 
క, సను6 గోరిన వాండవు కను,కనె యింక నువర్తతేరులం 4 గనంగలవు సూ; 

విను మాంశటం దూలుచు జవుమున ఘూర్టిలు సింవావ క్ర4మునం గుకోరల్, 
తే. ఆతురంబుగం జెల నేంగ+నట్టి సర్ప 

వదనమున నున్నకోజులు థీ పట్టి సెటుక్ 

గోరుచున్నాండ; వు త్రమ4క్ోణిధరము 
మందరము. జే గ్రహింపంగ + వుది6 దలంచి తె, 3౩౮ 1268 

చ, అలవియె గానియశ్సై యివి $ యన్నియు, నన్ను గృహించి నీపు[ 
'జెలగెద నంటయు౯; మజీయు 4 స్రు మె చం పెడుకాలకూట మి 
మ్లుల(గొని త్రాగి నీదుగ్భవా4ముం గనంగా సుఖరీతి. బోవ? 
దలంయెదతో దురాత్మ గురు4దానవ యీాయభిలాషమేలరా, 3౯ 269 

సీ, కంటిని సూదితోం4గడుంబూన్కి. దుడుచుకొన్నానునాల్క_నగ త్లి( నాయుచ్ను 
వాడవు వచ్చువి+సత్తు నెజుంగవు, రామునిపత్నిం నో4రం౫దగు నె; 
కఆకురాతిని గుత్తు4కకుం గట్టుకొని సముద్రము దాట నీవు 4 తలంచినావు 
రవిచం ద్రులను చే క4రంబున గ్రృహియించి కొనిపోనశా మది 4+ గోరినాండ; 

శే, వెట్టు లివ్వి యసాధ్య మో, 4 యట్టులె రఘు | 
వరునిపత్నిని నిరసింప 4 వచ్చుటనంగ; 

న్ 

వా 

త్ వ టో “2 జ్ | ర యు 1 నీత భార్య్యాళబ మునకు ( ద్రాశీతికార్భ మె గృహొంచి యా గృహీంచి పల్కు_ను రావూ 

కల్లి యనునర్థమును గ్రహించి యానందంచు ననుట యిట సారాంశము, 

న్న 



అరణ్య కాండము = ౮ సన్షముం ఏర 

సదవులాచార యగు రాము4సతి హూరింపం 
దలంచుచుండుటం జూడంగా + "దనుజవక్స', రం 1270 

. జాగలలమించు పోోరళిఖ4వ, స్రృములో నిమిడించుకొంచుం బో 
దూల 

జూల 'ె యన్నయట్టిదియు; $ సాధ్యము గాదు దునాశయా' కడు౯ 

శ్రీల జెలంగు రాముసతిం 4 జెందంగ నెంతు వయోముఖంబుగా. 
గ్రా, లెడు నూలధారపయి. 4 గాల్లి డిపోవం దలంచినక్లై నూ. రక 1271 

* ననిసింహాజంబుకములకు, వననిధిక్౯ా జెలవు కు 4 వరమగు మద్యం 

బునకు మతీ కడుగునీళ్లకుల గన నెంతటి యంతరంబు 4 కలదో దనుజా.రరళ 

ఆ. అంత తారతమ్య 4 మారామునకు నీకుం గలదు సీసమునకుం 4 గనకమునకుం 

క, 

ఆ, 

క, 

జందనమునక్ల్లు + జలపంకమున కెనుంగునకుం బిల్లికరయం 4+ దనరువాని, 

కలదంత తారతమ్యము, జలజా ప్లకఘులుం శనంగం 4 జను రామునకుకా 

గలుపాత్తుండవగు నీకుకొ;, బలుమాట లింశేల దొష్ట్రశవర్తన! నీత్రోలా. ఈ౬ 

వాయసంబునకును 4 వై నకేయునకును నీరుకాకికిని మ4యూరమునకు 
గృద్దకు వాంసకుం 4 గలభేద మెంతయో యంత భేవము నీకు 4 నవనిపళికిం 

గలదు; దెశేంద్రునిశవళనొాస్పు మహి మచేవజిలు రాముండుధను+ ర్చాణములను 

గరమున6దాల్చీ యు గృముగనుండ నన్ను నపహారించినను బిశయ్యవుశ కలము 

గా (భ్రమించి యయా 4 కడలి వజ్రము రగ 

నదియు దానికుల్స్ 4 నజుగనట్లు 
నేను నీవశంబు 4 గాను జావే నీకు 

గలుగంజేయుదానం 4 గలువధివణ!. కోరా 1275 

అని పరిశుద్ధ భావయగు 4 నాజనకాత జ పల్కి భీతిచే 

ననిలునిచే. గదల్పంబడి4నట్రి యరంటినిబోలి యెంతయుం 
దనువువడంకం దోంపనివ్శధంబున నుండెను ధీరయయ్యు; న 

ద్షనుజు(డు మృత్యుతుల్యమగు 4 దర్పమునం బొలుపొందుం గావ్రనకొ, రగ 

జనకజ భీతి వడంశెడు నని యెటీంగి మపోభయంబు 4 నామెకుం Xల్లిం 
పను బూని స్వీకులమును బల,మును జేరు స్వకృత్వములను4బూ నె వచింప౯. 

నలువదియెడవ సర్గము సంవూర్రము* 
౧ ౯ 

'ళ౮ వక వ సర్షము. 

దరు రావణుడు సీతకు నిజకూపమును గనంబజచుటు : నీత దూషీంచుట. ర్రైర్దుం- 

ము 

చ. జనకజ యిటు చెప్పంగ నిళశాచరుం 'డెంతయు నాగృహీంచి యొ 

య్యన భు?కుటి౯ లలాటమున 4 నప్పు పొాసంగగం గ్యూరవాక్కులక్ 

1 దనుజవత్సే=ఇది రావణుని సీత లెక్క పెట్టలేదనుభావమును చెలుపునని వృయోగింపయిడినది. 



464 ఆంధ్ర సీ వ చామాయణము 
లో 

విను వరవర్శి నీ! యలకు4 బేరునకుకా సవాజుండ నేను మూ 

జననులు విశృవస్సతులు థీ శౌర్యము మో జెడునాకు నెంతయుకా, ౧4 [278 

తే, తలలు పది యొప్పు నాకు నకా 4 బిలుచుచారు 

క్, 

ఆ, 

రావణుండని నీకు భళీదృమగుం గాక; 

మృత్యువును గాంచి జనులెల్ల $ మిగుల శీతిం 

బాటునట్లు ననుంగాంచి 4+ వడశుచు( గోడు. ౨౪ (279 

సురగంధర్వవిశాచో,త్క_రములు గరుడోరగులును 4 గడుభయ మడరకా 
బరుగత్తుచుంద్రు; మున్నొక, తకుణంబున నాకు సనతితల్లి సుతునకుకా. 9 

కారణాంతరమున. 4 గ లైను యుద్ధ ను, త్తజీని గోపముడరం 4 దజిమినాండ 

నతని; నంత ఛీతి 4 నాకజేరుం డౌార్తి సకల భాగ్యములను 4 సరగ వదలి. ౪ 

చ, తనపురమైన లంక, వని(తావమణిరో! విడనాడి వెండికొం 

డను రివవాసవముంచు నచ4టక భయమేమయు తేడటంచు న 

ప్పెనుగిరి నున్నవాండు; విను + విశ్రుతలోచన! యిప్పు చేను బే 
నిని దమినెక్కి స్వేచ్చమెయి + నింగి సదా చరియించువాండనో, ౨4 1282 

చే, కామగనునంబు శుభదంబు 4 క మ్రతేరము 

శ్రా 

“న న యాపుష్పుకవిమాన 4 మతేని చేను 

ఏర్యమున గెల్చి పడసిత్సి 4 విబుధు లంద్ర్రుః 

డాగృవాము( బూనియున్న సాశయాననముల, ఇ 1288 

కనుగొని నంతనే భయము 4 కాణజియా పెట్టంగం బాటీపోదు, రో 

జనకజ! నేవసించు వతి 4 శంకితుండై. పవనుండు వీచు మె 

బ్లన రవి తీవ్రరళ్ములం జె4లంగియు శీకకరంబులకా నిగు 
డును భయమొంది నే నిలుచుఖచోటుల నేం జరియించుతావ్రులకా, ౮ 1284 

తరువులు సీపీయప త్ర ౦బులం గదలక యుండంగాం జేసి తా4రుండుం జుమ్ము 

నదులు నిశ్చల జీన$ సములయి యుండును సంద్రంబునకుం బాద 4 సద్భశ మైన 

యాప్రి కూటాద్రివె 4 నతిభయంకరదనుడాళి పూర్ణంబయి 4 యనురు లంక 

యను 5 శుభపట్టణం 0 + బనురేశునకు నెట్టు లనురావలేయొ యట్లు +లమరియుండు 

జే, దానిచుట్టును దగ రజ (శమయమనగుచు( 

ఇశూండురంబయి ప్రా, కారథవరము వెలయు 

సూర్శ్య స్రిముఖములు హూమమ్మ4యంబు లగుచు 

దనరో వె వె డూర్యతోరణ4తతులు వెలంగు, ౧౧ 1285 

చ, కరులు హాయంబులుకా రథని$కాయము నిండి చెలంగ నెప్పుడుక్ 

దరుణిరొ! వాద్య నాదములు 4 తన్మయతేం గనంజేయుచు౦డ, నె 



ఆరణ్యకాండము = ర౮ సర్గము. ర6ర్ 

త్రరుణమునందుం బరిడు తరు+కల్ల జముల్ పొలువొందంగా మనో 

హారములు గాం గనందగిన 4 యావనరాజిం బురంబు భాసిలుకా. ౧౨ 1286 

1¥, నరపతిపు శ్రీ! నీవా, పురమున నను గూడి మువము + పొదల వసింపం 
గ రతిం బొందినచో మది, స స్యరింపకుండుదువు మ ర స్ట4$ మహి శామణులకా,౧౩ 

సీ, వరవర్ణినీ! నాదు4వురమున నివసించి ముత్పమర్పితదివ్య4మముజభోగ 
ముల బొందుచుండి, "క్రేవలమనుజాకృతి నొస్పు రామునిగతా4 మున్రను నతని 
స్మరియింపకుందు వే; +నుమ్తు స స్మరింకు వే; దశరథ భూపతి 4 తేన ప్రి యసుతు 

భరతుని రాజ్వుంబుం 4 చాలింపగా నిల్పుకొని మంద పీర్యుండై 4 తనకు నళ 

ఆ, తనయు(డై నరాము 1 4 ధరణి: 'చొలింపంగల దగండటంచు వనికిశదానుబం పె; 

భష్ట్రరాజ్యుం డగుచు: 4 బరిగతచేతసుం డయిన రాముతోడ 4 నగున చేమొ, 

క, అతనిచరిత్రము కోచ్యం, బతనిం జేఫట్టి యాయ తావ! శర్మం 
బు తీమిం బొందెద వేమో;, డికితనయుల శెన్స నేం బ+తిని లోకములకొ, ౧౬4 

ర్ం స్మర బాణవీ వడితుండ డనై, పరికాంకు౯ నేనె యిటకు $ వచ్చితి లేమా 

సురపతితుల్యుని నన్నుక్, నిరాకరింపంగందగదు + నీకు నిజముగ౯ా. ౧౭ 290 

తే. చరణపతితుం బుభారను + మ్లాపతీం ద్రుం 
గాలందన్ని యూర్వశి వెనుఠ4కనె తదా త్త 

చిత్త్యయె వానింబొందవం గాం4మీ ంచినట్లు 

రామువలని భ యంబున 4+ రమణి నీవు. ౧౭ 1291 

క, నను నిట దిరస్క_రించిన, వెకుకం బరి తొ పహపణెదు 4 వెళట్టనగుచుం జో 

న్యునితిం గనయని చి త్తంబునం దన్వీ నాదుపల్కు_6 4 బొల్పుగ వినుమా.౧౮ా 

2క అని వ్రైలిశే సముం డతం డనందగునే మనుజ సావు 4 డగురాముని నా 

తని, గనినను భాగియుకుం, గని యరసి భజింపు మింకం4గనకాంగి! తమికా. 

చ, అనియిటు రావణుండు తమి 4 నాడినం స్రోధవిఘూర్ష్య నేత్ర మై 
జనకజ నిర్ణనస్థలిని 4 ₹ "ర్యఘనుండగు ప దానవ్రం 

గని పరుషో కులం బలిశె 4+ గర్వితచి త్ర! సమ స్తభూతముల్ 

దనకు నముస్క_రింపందగు + దైవము సీశ్వరమిత్రు, దెక్సలికా. ౨౦౪ 1294 

1 తత్స త్వం ఎసతీ సీతే రాజపు క్రిమయానరా, " నసరిస్టిని నారీణాం మానుషీణాం మన 

సీనీ, భుంజానా మానుపాకా భో గాకా దెవ్యాంక్వే సరన ఎర్ట్ని, న సృక్ష్యసి రామస్య మానుషన్య గ 

యుపష,ః -అనిమూలము. ఈణ్ణోకములకు మ హేళ్వంతీర్టులు వ్రాఫిన విశేపార్ళ ము లిసీ 6 wo 

మన సంత్షీ ప్రములని యెజుంగనుయు 2 అంగళ్యా నసమో కామో మమ ుద్జేపు మానుష, తవ 

భాణ్యేన సంపా ప్పం భజస్వ పరవర్థ్మిని-అనిమాలము. దీనికి మహేాళ్వకతీధ్ధ్థలవారు ప్రాశన విశే 

హెళ్ణ మోకందపద్యమున గర్భితేమని గృహీంపనలయు, 

1౧౧ 
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ఆ, అన్నయ నుచు. బల్క్ 4 యాతని కెట్లప, కార మోవు చేయం4గాం దలంచితి 

వకట! దుష్టబుద్ధి + వతికర్క_కు(క వజి, తేంద్రి యుండవు నైన4యిట్టి నీవు. ౨౧౪ 
క. దనుజుల కధిపతి వగుటకా, దనుజా! నీదోవముననె 4 దానవు లెల్ల ౯ 

గనువారు మృత్యువును వే, నిజంబిది యమరనాథు 4 కాంతను శచిని౯ా, 

ఆ. అపవారించియెన 4 నసువ్రబతో నుండ, వచ్చుంగాని రాము+భార్య నన్ను 
నపవారించివట్టు+4లై న జీవితము ద,క్క_దు ప్రపంచమందు, 4 గజికుననుజ!. 

చ. అను పము హాపయె తనరు + సాశచి నిం రొ యొనర్చి వజ్ర, వా 

స్తునివలన౯ మృుతింగ నక 4 దూరముగా జని చాలనాలములా 

మనందగు నన్ను. బోలు సనిశవమానిని “౧౫ యొనర్శి యాసుధం 

గొని తగ ద్రావియే బ్రదుకం4గోరుట నివృల మెన్న నీకికకొ. ౨ల 1298 

నలుబదియెనిమిదచ సర్గము సంపూర్ణము, 

చుర వీతాపహర ణము. ధ్రుధుం 

కో అతుల పరా క్ర మమునం దగు, దితిసుత వాయసండు నీత 4 వెంపునం బల్క.౯ 

మితి చేనికోపమున విని, సతిం గని కై. గరముం గొట్టి 4 సంభ స మొప్పళ౯, ౧ 

క, కనుంగొనరానిథయంకర, తనువును ధరియించె; నంతం 4 దా మరబ మహీ 
శనయంగని పరుషముగా, ననియ౯ మెథిలి! మనంబు 4 నస్థిర మగుటకా. ౧4 

జే, వెజ్టియె త్తినదాన వీథి విపినముందు 

నట్టులాటను నాదువరమును కౌర్య 
మును వచించిన యప్పుడు 4 విననె లేక 
టంచుం దోంచుచు నున్న దోశచంచలానషీ!. ౨ [801 

చు, స్థిరముగ నంబరంబున వసించి కరంబుల ఛొెంటనే వసుం 

ధరణ బయికె శ్లజాలుదు ని+తాంతము సంద్రము, ద్రావివైతు సం 

గరమున మృత్యు దేవతను + గ్రృక్కునం జంపుదుం దీ వ్ర సాయకో 
త్కరమున నడ్హ గింతు రవి 4 మాతల మెన్పను జించి శౌండుదుక. 534 1802 

క, వినుమా! యున, తా! నే, ననంగా ననా ఖను నూ పమగు తనువు గృహిం 

తును గానుదుంగ్ సం జామ, యనుహాపుండనై న *భ ర్హకనగుదు౯ నీకుకొ. ర 

. అని రావణుడు పల్కి 4నంతీనే యాతనికన్నులు భానుని4కరణి వెలింగి 
యనలునివలె జ్వాల + లటు నిటు వాస్టిపవీంపం బీంగళ వర్మ ంబు + వెలయు మదల 

నుగృంబులయి కుక 4 నన్ని నెజ్హు( బూ ఆను; నరవాహనునిసహో4దరుండురావ 

శాసుపం డప్పుటే 1 థీ యతిసౌమ్యు మె యొప్పు భికు మాపంబును 4 విడిచి కాలు 

* ఇట భర్తయనుచోట నంతటను ఛృత్యు ండనియే యర్థృ మని తీర్థులు. 

er 
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శే, నాకృకింబోలి భయవమై + యై దుర్ని 
రీతష్ణిమగు నిజతనువు ధశరించెం; జత, 
శ్ర_క్రిస సంపన్నుండగు శాశ4స ప్ర ప్రభుండు 

కోప వై మగ్గలమయి పయి+$ా సంగ నపుడు, జ 1804 
తే, భయదరకాతము(డై త _హ్హభర్యకుండ 

లములు వెలుగొంద, నీలమే4ఫఘము కరణిని 
వెలయు వాయయుం దనరంగం 4 చలలుపదియు 

నొప్ప శేరచాపములు దాల్సి + యొప్పె నెదుట. ౭4 1305 

చ, పెనుతనువొప్ప నాదనుజ4వీరుడు భిముతంబాసి నై జమా 
తనువును దాల్సి కోపమునం 4 దద్దయు ర శక్షమునై ౩ ననేత్ర ముల్ 
తనర ఘనాభ కాంతి తగ 4 దారుణమై యరుణంమునాచ్చు నొ 
ప్పిన వసనంబు6 గట్టి కడు4నింతంగం  దోంచెడు సీతం గాంచుచుకా, ౯ 1806 

క్రొ, ఈతనువుం గాంచిమొనను, నీతీ ననుం బకినిగాలోం 4 జేపట్టునటం 

బాతటణి నిలుచుండి; ముహోాఖ్యాలిందగి యసితవాలు+కాంతము లఅలకకొం ౧౦ 

క, ఖరకరురీతిం జూడం, దరంబు గాకుండి వస్త్ర 4కల్ల జ మమరక్రా 

వరదివ్యాభరణంబుల, ధరించి యున్నట్టి భూసు4తం గని పలికెకా, ౧౦4 1808 

సుప్రీ, లోక త్రయంబున + శ్రాకట యశ మొప్పునట్లుగాం దగు భర్త + నరయు దేని 

సుత్రో ణేరో నీకు 4 సుఖసంస్థితిం గూర్చునన్ను భర గృహింపు 4 మెన్ని; నీకు 

జాలసాలమున కు 4 శ్ఞాఘ్య(కా & వియుండయను గా నేను చొరకితిం 4 గాన సంక 

యింపక యంగీక4రింపు; కళ్యాణితో య ప్రియమే నొక్కయపుడుగాని 
చేయను; మనుజుంగాం4వ్నీంచిన నీభ్రావమిరక కవమూర్పంగంజను4హితమదియగుం) 
““బండితమానిని 4 పరవముమూ భేముయి భావర ప్ర ణీయతాము + పరిమతాయు 

* తిషు లోకెషు విఖ్యాశతం యది భర్తార మిచ్చనీ, మా మ్మా కృయవరారోహి తవాహం 

సద్భశ గిపతిః. మాం భజస్వ చిరాయత్వే మహం క్లౌాఖ్యుః యయ సవ నైవాచాహం క్వచి దే 

స్వే తవ విప్రియం. త్యజ్యతాం మానుషే భానో మయి భావః ప్ర ణీయతోమ్, రాజ్యూచ్చు కక 

మసి ద్ధార్థ మ్ రామం సరిమితాయుపమ్. కరువై రనురకాసి మూసే పరడితిమానిని, య చ్రీయావచనా 

దొగిజ్యం విహాయ ససువృజ్ఞనమ్. అస్మి న్వాళాను ద వంశే ననే వసతి దుర్మతిః -అనిమాలము. ఈళ్లోక 

ములకు మ సేౌళ్వరతీ ర్థులు వ్రాన్న విశేషార్థిము నచ్చున ట్లు ప్రాశికికా్టమకోం గలిపివెవ్ప వీలు 

శా-సేకాదు. ఏలన; మాజ్లే పండితమాని ని= చెవి వీతనుగుత్లించిన సంబ్ వోటనపదములు. వీనిని స్య్ప్తమ్యం 

తములుగా “మూ ధేపండ్తిమానిని మయి” యని యన్వయి౦చిరి. అసిద్ధార్థమ్. ఆళ్చాసా సిర్ధార్థళ్చ - 

ఆని సమాసమును జెప్పి విష్టుపరముగా నన్వయించిరి. కాబటి యిట్టీతౌవుల రెండర్భములు గలుగు 

నట్లు పద్యము ఇప్పుట నావంటిమందమతికి శక్యము గాక పోయినది. కాయిట్టి యనుక రణముగా 

నాపదముల నజ్లుయుంచి పద్య మల్లుట సరనమని తో ఒచినందున నే కావించిలి. పొఠకు లీయవజ్ఞ 

తను మన్నింతురుగాక ౨ 
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హం రాజ్యభవిచ్యుతం + తాపాలకకుమూరకం త నుసిద్ధార్థ4కం రఘు ప్ర 

ఏీరంతు కై రుణ + శ్చాపతరం త్వనురకాసి” యనునాదు4రమ్య భావ 
"లే, మాత్మ నెబుగుము దుర్మతి 4 యతీండు కాన 

వనిత పల్ము_ను బట్టియ 4 వసువుతిని, సు 

హృజ్ఞనుల నిడి వ్యాళ సంవృతవనంబు 

నందు నివసించియున్న వా 4 డట్టవాని, ౧౫ 1809 

కే, రాముని౯ జూచుచు౯ నీవు 4 రము గా త్రి 
సంతసము నొందుచున్నావు 4 వింతయనుచు 

నర్ధిగాంభీర్యముల గు వాక్యములు పల్కి; 
ప్రీయములాడి ప్రియార్హ్రయా 4 వెలంది నామె, ౧౫ 1810 

25, దనుజుండు సుదుష్టాత్తుండు), కనుళకనె యీలాటి భావగర్భొ కుల చె 
మ్మినిబల్క్ యంతం గామం,బున మోహితుండగు చుం జేరం4+బో యి తెగువచే౯, 

౩ స్ర అంబరంబున బుధు. డొగి 4 హాయి? దిరుగు 
9 Ce 2 క నట్టి రోషిణి. దనతండ్రి, 4 యను(గుంబత్ని6 

బట్టునట్లుగ నీత దాం + బట్టుకొనియె 

దనదుమురణంబు. దాం దెచ్చు కొనంగం దలంచి. ౧౬౪ 1812 

న్స్, తనకుంగల్లిన శాపమును దలంచి యతండు జనకజ చెహాంబు 4 తనకు దగుల 

కుండ నా మికరంబు4+ నొయ్యన? జూ6చి యాస ద్దావీ, నెం డ్రుకల్ $ సట్టుకొనియె 
దవీణకరమునం + దగినట్టు లూరువుల్ పట్టుకొని యే; నంత థీ బర్వతంబు 
వలెనిక్కీ మృత్యువు భంగిఖీకరుండయి భోయనడంప్రలు మహా బాహున్రలును 

తే, వెలయనొప్పీన దనుజుండు 4 లలన. బట్టు 

కొనుచు నుండుట. గన్లొని 4+ వనదివిజులు 

భయమున. గలంగి వేమ 4 పాలిపోయి; 

రంత మాయావుయెంబు ది4వంబునగుచు, ౧౮ 1818 

క, ఖరయు క్షమగుచు భీకర, ఖరనిస్ప్రనమగుచుం ద _ప్పకనకాంగం బె 
పరంగుచు రావణుస్యందన, వమురుదుగం గన్పడియెం బూర్వ్యోమట + గు సమదా. 

చ. దనుజుండు భకరధ్వనిని + దారుణ వాక్యముల౯ొా సతీమణి౯ 
గని బదరించుచు౯ా గరుణ. 4 గాంచక యూరువు లక్చ్రైపట్ట స్యం 

చ లి జా ఇ ల్ని 9 1 వ్రియార్హాం ప్రీ యవాదినీ మ్-అనిమాలము. వ్రీయములాడి వ్రీయా రృయునగు వీశననీ 
అర్హము. 2 అభిగమ్య సుదుష్టైత్తా-అనిమూలము.. త బుధః ఖే రోహీణీమివ-అనిమాలము. బుధ 
స్స వమాతేరం యథావ్రూజార్థం సృక్టాతి తథా రావణోపి నీతాం జగ్రాహ. అని మ హేళ్వరతీద్ధులు, 

ఈయర్థమును నూచించుటక్షై తేనతెం డ్మియను(గు (బల్సి యని తెను(గున ననువదింసంబడియె నని లీ 
యెటంంగుననది, 
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దనమును నెక్క_ంజేసె; వనిశతామణే యంతట ధర్మనిష్టం గ్ 
రిని గని యుండియుక్ డనుజ4ధీరుడు తలా బలివ౯ో గ్రహీంపణగకా, ౨౧ 

క, వనమున దూరంబుగం. దన, పనికై పోయిన మహోత్తు 4 ెలశాలిని రా 

మునిగూర్చి చాలవిలకిం,చెను రామా! యంచు నకలు 4 చి శ్రముతోడ౯. 
వీ కామా రుల జైన యా క్ర వ్యాదనాథుండు తనకైని ప్రేమ సుం+తయును లేక 

తనతోడ శానొల్ల (5 నితొంతము రథంబువె6 బొరలాడుచు 4 ఫణివిభుసుత 
వలనున్న జానకీ 4 లలి దొడలంబట్టుకొని యెత్తుకొని రథ4మునసెౌ పడిల 

శ కి చియా కాటయున కుద్దమించెను; ననుశేం,దు ద్రుడిబ్బంగ4దననువోర్టీము 
=, మునను దొొంగిలికొనిపోవ 4 వనిత భ్రాంత 

కు యూతురతనొంది + మక్తునోన్న 
యట్లు దుగఖంబు మా ని+ట్లనుచు నేడ్చె; 

| జట | జరప! గ . నక్కటా! దిర్ధ బాహూ! మళహోత్మ! ర్మ, _౨౨| 1811 

క, గురుచి త్ర సు సుప్ర నాదక!, వరగుణ! సౌమి శ్రీ: డనుజ4వధమున నీథీ 

కరదనుజుండు (కు, ద్ధుండై డై, యరణ్యమున నొంటి నున్న 4 యబలను నన్ను౯, 

తే, ఇప్పుడె వాంగలించి యి 46 స్తుగుననుచు 

నీకుం బెలియబె; రాఘవా ' 4 నీవు ధర 

మునకుంగా6 ఛ్రాణనుఖముల + ధనము విడుచు 

నట్టవాండవుగ ద, యిష్పు 4 డిట్టి చోట, ౨౫ 150 19 

క, దనుజు డధర్మ్యంబున ననుం గొనివోవుచు నుండగ గను (+గొ్"నకున్నా నె; 

' యనఘు! పరంతప! దుర్ణను,లను శిశ్నీంచుట యె నీప్మిలాసమ్ముగదా. ౨౬ 1820 

ఆ. ఇట్టివాండవయ్యు + నీలాటిపాకిని రావణాసురునిని + రామ నీవు 

శిత సేయ వేమి! 4 చెప్పుమా హేతువు? నౌను! శిక్షయెట్టు 4 లపుడె కలుగు, 

వ్ వీరిదుర్హార్లుడా! 4 యీంరీతి. చాపంబు నొనరిం చినక్లైన 4 నురుతేరముగు 

నిట్టికర్యమునకు + నెట్టన ఫలము తోడనే కల్ల దరయ- బై4రును ఫలింప 
దప్పుడే తగు సమ4యము వచ్చిననె పరిపక్వమా- సస్య మబ్భృంగి నిదియు( 
బరిపకప్పముగుటకుం 4 దరుణము హేతువా నదియె చేకూరిన + నదియు బండు; 

అ. నట్టి కరకర + వగుదీవ్ర కాలోప్క హతమనీమవుండవయి 46 యఘము నిట్టి 

దానింజేసితి విటు 4 కానం బ్రాణాంతక్కరమగు గొప్ప వ్యసన 4 మమరు నీకు, 

చ, అరయంగ ధర్మకాముండు మహా త్తర కే ర్రియుతుండు రాము౭కౌ 
ధరం దగునట్టివాని వని4తాముణినా నను బల్మీలట్టి కా 

వరమున వీడు దోడుకొని 4 బావుబలంబున నేగుచున్న వా 

డురుగతి నింక బంధుతతి 4 నొప్పెడు కై కయు వాంఛితంబు లె 

ని రమణా వీరంగా మది పలాసముం గాంచెడుగాక యక్క_టా. ౨౯4 18328 

క 
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వీ, ఈజనస్థానమం 4 దెసంగు వెడుకమోఅం గుసువుయ. తంబు 4 గొమురగుమిణజు 
కర్ణి కారములార! 4 కడుదీనగై మిము బిలిచి ప్రా శించెద + ఖలుండు రావ 
గాఖుస్టండు జానకీ 4 నపహరించుకొనిపోయెడునని చెప్పుండీ + యిపుడె రాను 
వునకు; నెత్తావిపూ4+వులమిటి శిఖరముల్ వజుల నొప్పెడు ప్రస్రశ+వణమహీధ్ర 

'లే,.వర్యమా! నీకు _మొక్కెద 4 బలిమి నీత 
ఫరోరదనుజుండు తనవెంటం 4 నొనుచుం బోవు 
చున్నవాండని రామున 4 కున్నరీతిం 
బల్కు_మా శీఘ్రమే మజు+వకయె నీవు 3౧4 1824 

క. కొారండవములు హంసలు, చేరి తమిం గూయుచుంకం 4 జెలలోడు నీకుకా 
గోరిక గాతమి! వందన, వార మైనరించుడాన 4 భ_క్రి( దలిర్చ్ప౯.3౨ 1825 

క, రామునితో నోడావరి!, నీమానిని రావణుండు + నింగిని బలిమి౯ా 
దా మోటికొనుచు బోయెను రామా! కావాడువునుదు4రయమున(జెపుమా, 

క. పలువిధములై న వృక్షం౦ం,బులందగు నీవనిని గల వి+బుధులారా! యి 
ముల (మొ, క్కెద నపవ్బాతనే , కలం గుచుజనుచున్న దాన ఉగదయీో వా రక్, 

క, కరుణమెయిక్ నాభ రకం ద్వరంగాం జెప్పుదురు గాక; 4 వనినిందు. దగం 
జరియించు మృ పత త్రిని, కరజంతువుల మటు౮సనిటం 4 గడంకంబొత్తు౯, 

క, పెనిమిటి కెంతయుం _బ్రియురాలను బ్రాణాధికను నగుచు + లలినొప్పియు నీ 
దనుజుని చే. జిక్కితి ననుం గొనిపోన్రచు నున్న వా(డు + కూరుం డగుచు౯. 

ఆ. ఇట్టి నన్నుంగూర్చి 4 “యెంతయు వివశయై, జనకతనయ క్రూ ర4దనుజు వేత 
నపవారింపంబడి యో” నని చెప్పుండి మోర,లిపుడె రాముకడకు 4+ నేగి కాంచి. 

చే, అమ్మహా బాహు. డతులితా4థయతబలుండు 
నాదువ్భతాంతము౯ విన్న4+మోం౭ద నతండు 
స్వర్గమున నున్న నంతకా4+పహృాతనై నం 

దెచ్చుకొను నన్ను వికృము 4 మచ్చుపడల, 9౬4 1891 
చ. అని యేలు క్రి యుడ్చి జన4 కాత్యజ యుం గరుణంబుగా. గడు 

వినదగుమాటలం బలికి + విసృృతదుంఖముతోడం బోవ్రచు౯ా 
గనుంగానె నాయతాతీ యొకళ్యద్దను వృతమునందు నొక్కెడకా; 
దనుజునిచెతల జిక్కు పడి 4 తామరసావ్నేయు దానిం జూచుచు. క౮ 1889 

తే, భయముపె కొన వెతచేతం 4 బలుకు లెల్ల 
వింతగా దోంప నో యని 4 చేపుకొనుచు 
నార్యవర్యా! జటాయువా! 46 యాదరమున౦ 
గాంచుమా నన్ను శ్రీరాము+కాంత నిచట. 3౯. 1888 
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సీ, ఈపాపకర్తుండు $ హీనవంళ్యుండు వీండు కనుంగొనినంతన + కరుణపుట్లు 
తి 

నట్ట నన్నును బలి + బట్టి కొంపోయెడు దిక్కు లేనట్టి య+కివను బోలె; 
సత్వవంతుండు జయశ కాలి రూ రుండును సాయుధవహాస్తామఘుం 4 డల్పబుద్ధి 
యోని కౌచకుండగు 4 నీకనివా 8ంప నీకు న్రక్టముగాదు 4 నీవు పోయి; 

. యసురుం డితండు నన్ను 4 నపహరించినవా ర 
నున్న దున్నయట్టు + గని రావు 

లత్రుణులకు వేవ్యలయు జెప్పంగా నుంత 

యెన విడువకుండ 4 నొార్యవర్య. ఈం; 1834 
QQ చి 

ఎ = గరు ఆళ్ళ ఫర అర లాల గ్ర నలుబది కోమ్మిదవ సక్షము సంపూర్తము. 

౫%౦ం వ సర్లము, 

యుధి జటాయువు రానణునకు హిళోవచేకము చేయుట. థ్రిథింా 

. ఉరుతరవృకు కాఖపయి + నొక్కండె యించుక నిద్రపోవుచుం 
డి రమణి తన్నుం శేర్కొనంగ 4 నింగిని నుండిన మాటవించు స 
త్వరముగ మేలుకాంచి రఘు4వర్వునిపత్ని విలాపవాక్య ముల్ 

వరుసంగ నాలకించి సురళీవై రిని వే గనీ యంత జూనకి౯. ౧ 1335 

చ. కనుగొని యాజటూయువు ముశఖం బఫితిశ్షముగాం జెలంగలా 

ఘనగిరికూటతుల్య మగు 4 కాయము పొంగంగం బతినాథుం డొ 

యనం దరు కాఖనుండి యె మళవా త్రరభ క్రి రమావిలానుడై 

యనుపమమంగళో క్రులను 4 నాదనుజో గృముతోడ నిట్లనుకా. ౨ 1886 

దనుజాధీశపురాణభర ముల న4క్య్ణంతంబు నాస క్ష్ యొ 

వ్వీనవాండ౯ా మతి సత్య సం శ్ర యుండ నా + పేరో జగంబందు నొ 

ప్పును జుమ్లా వినుమో జటాయువని పెం+పుం జేవయుం గబ్లువాం 

డను గృ ధ్రేళుడ నాదునా్యాయమగుమా4ట౯ సుంత యాలింపుమా. 3 

సరళోకముల క్రీశశ్రరికుండు నిర్ణర నాథ వరుణులతో సరిశవచ్చు వాండు 

సకలలోకహితుండు 4 సత్పీయుతుండును దళరథభూపాల 4 తనయుం డగును 

రాముండుు వినవయ్యి 4 రాకుస రాజ: నీ వపహరింపం దలంచి+నట్టి యీమె 

యాసర్వలో శేళు(4ననుంగుంబత్ని యె యగు నతులయశ స్ఫ్ఫూ ర్రినల రుం జాము 

. సీత యననొప్పు దనుజేంద! 4 భ్యాాతేధర, 

ముననె వర్తించు నీవంటి 4 ఘనుండు రాజు 

పరులచారల స్పృృశియింప 4 వచ్చు నెట్లు! 

మజియు భూపతి నరపతి 4 మానినులను ౬ 1858 

పనింబూని కావవలయునుు మనుజేళుండె రాము డన్న 4 మతి గల్లినచో 



నీ వదా, మూాయణము 872 ఆంధ్రకామద్రా, 

విను పరమనిభార్యం దాంకుట, యనువగు నే దానింజేయ 4 నది నీచము యా, 
ఆ. అట్టినీచబుద్ధి + నన్వలం ద్రోయుము, పండితుండు తనను 4 బరులు నింద 

చేయునట్టి పనుల. 4 చేయండు సుంతయు., దన దుపల్ని నొరుండు 4 తాంకరకుండ, 

క్ర తా నెట్లు కావందగునో, పూని పరాంగనలం గావం 4 బూనందగు న 

£7 నీవును బాలస్త్యుని, సూనుండవు చాహుకౌర్వ(క్ భీతు(డవు సూ. ౯౮ 

ఆ. శిష్టులెనయట్లి + శీ తిపతుల్ శాస్ర్రుము 

లందు. జెప్పబడని * యట్టి ధర్మ 

మును నధర్య్య ము నుటీ4యును గామమును వీని. 

గ్ర రెంతమాక్ర, 4+ మారయం౦గ. ౮౪ 1349 
సీ, బ్రతరులయందిది 4 4 యెట్టులున్నను నినుబోటి రాజుల కీది 4 బుద్ధిం దలంవ 

ననుచితంచే యగు 4 నవనీపతియొ ధర్యకామప్రవ్రర్తకు4కౌ మహీం దగ 
నర్థంబులకు నిధి $ యగు; ధర్మ మునకును శుభ పాపములకును + వోణివిభలా 
యాభారనుగు నవ్య 4 యాతనిరలనచే వ ర్తించుచుండు న4వ్వసుమతీం ద్రు 

తే. ౫నుచుచే ధర్మ ముఖముల 4 జనులు తిరుగు 

వాదు, నరపతీళూా తన్ను 4 బట్టి “కాక 

పోయినను లోకమును బట్టియే యయినను 

చాపమును మాని ధర్మము 4 బడయవలయు, గా 1818 

క దనుజేంగ్ర! విషయలోలతం, గని యఘుమె స్వ్రభావముగం దగం బొల్బిననీ 

a 
వ, 

కును దుష్కృతిక "వివూనము, న; రువ్రుపడనియట్లు భాగ్య థను ర ౦ బెటులౌ, 

జనినుండి యేస్వభావ మె,వనీకికా వచ్చునొ మనోజ్ఞ $వాక్యంబుల దా 
“నిని. బోంగొట్లుట ది లెని శక ముగాదు దనుజ 4 తేల్లమీది యె నూ. ౧౧ 

తె. సదుపజేశము దుర్శతి 4 సాగంతేమందు( 

జాలకాలము నివసింపశజాల దరయ; 

కతు భార్యాపహరణ మ4స్మత్చ భావ 
మనుచు బల్కుదు వేని య స్టైన వినుము. ౧౧౪ 1846 

చ. అతిబలశాలి ధర్మనుతి 4 యారఘువీరుండు నీదు రాజ్యుసం 

cin అ 

తతికినిగాని నీనగర+తల్లజమై తగు లంకశేని దు 
ర్శతి! యపరాథ మేమి యణు$+మా త్రము చేయడు గాబె శత్రువే 

యితండన రాని రామునకు + ని ట్లపకార మిజేల చేయ(గ౯. ౧౨౪ 18347 

ఖరవధ మే నాకు 4 గావించినట్టి యపకృతి యందువయే మొ 4 వనమునందు 
మును భూర్ప్చుణఖహేతుళవ్రన జనస్థానమునం తిన్న త్తుండై 4 యాఖరుండు; 

వనమూాలం 

1 రాజాధక్యళ్చ కామక్చ (దువ్యాణాం చోత్తమో నిధిః, ధర్మ శ్ముభం నా పాపం వా రాజ 

పృవ ర్హతే - అనిమూలము. దీనియర్థ మే యిట వినృతేము. 2 విభూనమిన దుష్కృతిః-అని 

వాలము, 
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రాము మార్కొ_ని సంగ4రమున నక్షిష్టకర్షునిచేత మడిసె రాముని యకృత్య 
మం దేమి యున్నదో4యెజింగింపుమూా త శ్తప్రముగలోకనాథుంై 4కగినరాము 

ఆ. పత్ని బల్మింబట్టి + పరుగాత్రుచున్నావె;, విడువు మిపుడె జనక+విఘనితనయ 
నశనివృత్రుం జంపి4నట్లతందు నిను దృ,గుగృవహ్నిం గాల్ప 4 కుండుంగాకం 

కం ఘనవిషపణివస్తాంతంబునం గట్టుకొనియును దాని4+పోలికను గనుం 
గౌన కున్నా వే; కంఠంబున6 దగిలిన యమునిపాశ4ముం గనవు గదా. ౧౬౪ 

ఎంతభారము 'మోయ4 నేమియు బీడలు కలుగవో మోయంగ+వలయునం తె 

యానుయంబును బుట్టు4నట్లు చేయక యేది జీర్చించునదియె భు4జింపందగిన 

యన్నమా; దేనిం జే4$యంగం గీ రియుణాని ధర్మముగాని నుం+తయును గల్ల 
దో దేవామునకును + ఖేదముమాత్రము గల్లునో యొవ్వండా + కార్యమూని 
చేయును? మూఢుండే 4 చేయును దానిని, దానవా! నేం బుట్టి + తండ్రి కాత 

"లే, లెల్ల నేలుచు వచ్చిన 4 యూయనూన 

గృ ధ్ర రాజ్యము. గృమముగొ 4 నేలుచుండి 

వష్టినర్గ సవా స్సృముల్ 4 జరగ నింత 

దనుక; నాయుధములు లేవు 4 వినుము నాకు ౧౯౫ 1850 

zu 

క, జరయను నామయముందడిన, దరయయం౫ నాయందు. శ్రాయ 4 మలరెడు నీకులా 

శరణబా పాదులు బహువిధ, పరికరములు దాప్బియున్నథవాండవు దనుజూ, ౨౦ 

శే, కవచధారివి స్యందన+కలితుండవు ని 
జంబుగా నిట్టులైన నీథజనకతనయ 6 

'జేవాను-చు శే మముగ లంకం 4 జేరంజూల 

వివుడు నినుం బోవనీయ నే + నిచటినుండి. ౨౦4 1852 

చేదవిదుండై న 4 విద్వాంసుం డొక్కండు చక్కంగన్లాన న్యాయ4శొ స్రుసిద్ధ 

ములయిన యనుమాన4ముఖముల చేతను జలన మొందింప నశ క్యమైన 

ప్రామాణ్యము గలిగి + వజలు వేద్శశ్రుతిం బ్రతిపతీ, కన్య పీరముగ నర్ధ 

మొనరించి గ్ర హీియింపణశీగ నళ కమైనట్లు చేను జూచుచు నుండలీగానె నీవు 

శే, భూమివుశ్రిక బలవంత+4ముగ గ్రహించి 

చనంగ శక్ళ్టముగాదు; రాశకుసవరేణ్య! 

కడలి యుద్ధము చేయు కూ4రుండ వె యెన 

నట్లు లేకున్న( నొండసే 4 పొంగు మిచట. ౨౨ 1858 

క, వీతాపలి యరుదెంచును, నాతనిచే మున్ను ఖరుడు + హతు(జై నటు నీ 

పిత్రజి ధరను బజు౦డుదు;, వోతులువా! యెవండు మున్ను4యుద్ధమునందుక , 

క, దనుజుల దైత్యుల వధియించెనొ వల్క_్లలథారి యతండె 4 శ్రీన్రుముగా ని 

న్నని మొనబలియి చ్చు జుమిో; మును జేంద్రులం విలుగుమను చు4మా
జు పలి కెదో, 

a+r 

ci 
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సీ, పాతీపోయెనవేమి 4 పరమనీచాత్తుండా! రాజకుమారులు 4 రావు లిపు 
డేవ్వని బహుధూర 4 మేగి యున్నాను నేనేవి చేయంగల + నింకమాంద 
నచటికిం బోయి యా4యన్నదమ్ము”. దోడుకొని వేగ రాంజూల+దనుజ ! నీవు 
వారిభయంబున. 4 బాజబుదు వింతలో సంశయమే లేదు 4 జనకజం గొని 

ఆ. పోవు నిన్ను నేను + బోనిత్తు నే; ప్రాణ,ముల ధరించి చేను 4నిలం జరింప 
లలితకమలపత్ర4ములంబోలు కన్ను“ దనరు రాముని ప్రియ 4 వనిత నీవ్రు.౨౫% 

క, పరమకుభాకృతి మో జెడు, తపణీరత్న ము గ్రహించి 4 తరలంగలవే 
నురవై ర! యేమిచేయం, దరమా నీ. నుచు బల్క_( 4 దలంెదవేమో. ౨౫|| 

ఉ. జీఏతమైన నిచ్చి వన4సీనుం జెలంగెడు రామవో ర్రికి౯ 

బావనచిత్తుండై మనుజ$పాలకుండ్రై +గు రాముతం డ్రి కిక 
జేనం దలిర్పంగాం వ్రియము 4 నేయంవగు౯ా గడుం బాపచిత్తుండా 
రావణ! నిలు, నిల్వు, చన4 కాదు ముహూ_ర్రము చూడు నన్ననికా. ౨౭ 

తే, సంగ రాతిథ్య మొసలౌద 4+ శ క్రికొ...దిం 
బండు వృంతనమునుండి యె4ప్పగిది. గూల్తు 

రట్టు నిన్నేను బడంద్రోతు + నవని ౪ర 
థో త్రముమునుండి బలిమిమై 4 ను గక క్తి. ౨౮ 1859 

"గ చ అ వంబదియవ సర్షము సంపూర్ణము. 

> 

౫౧ = వ సర్షము, 

రడ జటాయువు రావణునితోం బోరి సేలం గూలుట. శురుంా 

క, అనియిట్లు జటాయువు చెప్పిన న్యా రారా క్తులను నెల్ల + వినగానే య 
ద్దనుజుని యిరునదికన్నులు, థనంజ యునిరీతి వెలింగెం 4 దగం నోపమునకా. ౧ 

క్, దను జేంద్రుండు కోపంబునం, గను లరుణంబులుగ నొప్పుం4గా. ద పంజా 

కనకంబునం దగు పోంగులు, తనర౯ ద దాస్ట్రక్యములకుం 4 దాళంగలేమికొ. ౨ 

తే, ఉరవడించెను బతీంద్ర్రు 4 నొకటం జంప; 

జండవాతోద్ద్గతాంబుద4సంఘములాగి 
నంబరమున నొండొంటితో 4 నార్భటించి 

తా6కునట్లుగ వారల+ద్దజును బూని్మ_* ౨౪ 1862 

త్తే, "ఆయరణాన్టినియందు న4త్యంత ఫీక 

రార్భటుల మారుకొని పోరి 4 రతితుములము 

గాంగ నప్పత్నీరాజ రా4తసులు యుగ 
సతుసహి తంబులగు మాలగ్దిశినద్దిరులొగి. 34 1868 

1 అరణ్యాని= పెద్ద యడవి. WE చాడా 
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క, ప్రతశేతరంబు పోగెడు, గతి యుద్ధము సేసి; రంత 4 గాఢబలుండె 

దితితనయ రాజు భయద్యాక్ళలి మించుచు వాండిమొదల 4 నెసంగు శరముబక్, 

సీ. వ వె గృగ్ర్రేశుని4వె నవి నాళనూశత్రంబులై పరంగె నం+తటను మోతి 

యినుపబాణంబుల 4 సెసె నంతటం బోక నంకుతాగశరాళి 4 సమితవర్ష 

మట్లు పయోగించె) 4 నాగ్భ ధ్రనాజును రావణ ప్రృహితశ4రసమువయము 

సరకుసేయక తాను 4 సంగరమ్థున సహించెను; బలశాలి పావ్ ప్ర భుండు 

"లే. వాని చేవాంబునంతయు 4+ వాడి నఖర 

ములను దగుకాళ తో గీజీ 4 వెెంయంచేసె 

వృణములను; దరువాత రావణుడు క్రుద్దుం 

జై పరుంజంపుకాంవ చే 4 నార్భటించె, డె 1865 

క, కాలుని దండాకృతిచేం గ్రాలుచు ఫఘోరంబునై న + కాండదశకము౯ 

లీలం 7౫ కొని వీర్యము, చాలంగ నొప్పంగ నారి + సారించి వెస౯ా ౮ 1866 

తే, కర్ణ ములదా(క లాగి ఫీశకరము లౌచుం 

జక్క_గా గుటి దాంకంగం 4 జనెడువాని 

వెచి యాతని భేదించెం 4 బన్నీ రాజు 

వానిబాధ సహించి రా4వణురథమున. ౯౫ 1867 

క, జనకజను బౌప్పలోచనం గని దనుజుక మరల. దా(కీ; + కాండయుతధను 

స్పును ముకామణిభూమితృమును విజ్ చెను గాళ్లం చేజ4ము పొదలుచుండ౯., 

క, కని రావణుండు కోపం,బున చేవాము మజచి చాప4మును వేజొకదా 

నిని గొని నూజుగ చేలుగ, భునశరముల( గురిసెం బడ్నీ4 కాంతునిమో(దకా. 

చ. అనిమొన రావణాసురుని + యమ్హులు తన్నొగిం జుట్టుముట్ట వా 

నినడువు గూటిలోం దనరు 4 నీడజముంబఆత నాజటాయువొ 

ప్పును గురుజేజుండొ పతగ4ఏీరుండు తోడనె తచ్చరాళిం బ 

తనియతశ క్రిం దూల్చి పెను+గాళ్టృను ద్రుంచెం దద్యగ్తచాపముకా. ౧౪ 

చ. అనుపమవీప్వండై. తనరు + నండజవల్ల భుం డంతంబోక య 

ద్దనుజునీ యుజ్జి పలత్క_వచశకల్ల జముక్ొ జగలనాభముకా బలం 

బున దనజెక్క_లం జఆదివి 4 భూస్థలి పెం బడ6 జిమ్మివై చె; నిం 

కను బలవంతుడై రణముశఖంబున నాతండు మచ్చరంబునక్, ౧౫ 18171 

"లే. కనకకవచంబు లొప్పంగం 4 గమ్రుములయి 

తగ పిశాబాననంబులు 4 సొగసుగులుక 

వేగవంతములయి గడు +4 వింతదోంప. 

గసనంబజెడువాని ఖరముల 4 నెనసి చంచె. ౧౬ 137 

కో అకుదగు నొగతో వెలయుచు, వరమై కామగతీనొవ్పీ + వహ్నిసమరుచిం 

+ 
[| 

ణి 
క్ 



ప్రశ ఆం ధశ్రీమడ్రామాయణము 

బరి మణి హేనుచ కో,త్క_రమయి తగు తేనహార4థంబును ద్రు౦చె౯, ౧౭ 

సీ, పున్నమ చం ద్రునిం + బోలినయట్టి శ్వేతచ్చత్ర, మును గాంతిం 4 దనరు చావు 

రముల వానిరబట్టు(రాతసులను దుండమున వేగ ధరం గూల్చె; 4ఫఘనబలుండు 

శ్రీమంతు, నగు ప+ఖ్నీసా్పామి మరల నాతుండ౦బుచేతనే 4 తొందరపడి 
క్షు సేళ్వరుని సా4రథిశిరంబును గూల్చ; నంత వాతస్వందథనాశ్వచాప 

సారథిమై నిర్ణ(రారియు జనకజ( దా నెత్తుకొని నేలపైని దుమికె; 

కే, భగ్నహహనుండై యిట్లు $ పం_క్రికంఠుం 
డిలను బడుటను భూతంబు? లెల్ల గాంచి 

మేలుమేలని పటీ.౦ద్రుం 4 జూాలంబొగడి 
యాత్త్మలం బూజసల్ప న4యివసరమున. ౨౧ [374 

క, జరచే నలసీన పతీ ,శగ్టరు రావణు డంతం గాంచి 4 సంతసపడి తా 

నురలకొ జానకింగొని యం,బరమున కపు డుద్దముంచెం 4 బథీం ద్రుండు౯. ౨౨ 

క, ఘన తేజంబునం బొల్బెడు, తను జీరికింగొనక సమ్మ4దంబున సీతం 
గొనిపోవుచున్న రావణు, గని తానును బెకి నెగిరి + కడువడి నతని౯ ౨౩ 

ఆ, అడ్డగించి పలికె 4 నల్పబుద్ది ! వజ ;, సన్ని భాంబకముల 4 సంఘమలరఈ 

దగీనరాముచం ద్రు + దార "సవన దను,జాళి చాన్రక్రొణు క 4 యపహరించి ౨౮ 

క, కొనిబోవ్రుచున్న వాండవు;, దనుజేంద్ర! వీపాసితుం డు4దకముం దగం ద్రా 
విన గతి నీదుష్కూ_ర్యం, బనువీషముం ద్రాగి తిప్పు 4 డది మృతిక రమా, ౨౦|| 

ఆ. నీవు త్రాగుచున్న + యీవిషంబే నీకు సచివమిత్ర బంధు4+సె న్య సేవ 
కాళీ కెల్ల న్యుత్యు4వోెం జుమ్ము మానుము, సకొలనాశోనంబు 4 జనదుచేయ, 

క్క ఇల దారుచేయు కార్యం,బులకు౯ వెనువెంటను ఫల4ములు వచ్చునటం 
చల నూర "లెజు(గయజాలక, ఖలమతివగు నీవు వోలె4గడుం జెడుదురు నూ. 

క, తనుం జంపుటకై_ యెరగ్రు,చ్చిన గాలము మ్రింగి యెటకొ/చెచ్చైజం జని చా 

నిని వీడ లేకయే చ చ్చిన మత్సరిముభంగి దనోజసింవా! నీవు౯. ౨౭ 1882. 
ఆ, కాల పాళబద్ధ+గళుండవై యుండియు, చెచటిశేగిన నది 6 యచటం జేరి 

చంపుంగాని నిన్నుం+జక్కంగా విడిపోదు;, దనుజ యొక్కపలు్కుఖవినుమయింక, 

చ, ఇరువురు రామలకుణు లదెవ్వరినే నెదిరింపరాక యి 
ద్ధరం దగువారు నీవిచట 4 దమ్మవమానము నొందంజేయ నె 
వరుస వతృమింపంబూనరింం 4 సెట్టి వధింతురు సుమ్ము; భీతి నె 

వీరు నట లేని కాలమున 4 వారికిం  గిడొనరించి తివిరధి౯. ౨౮౪ 1883 
కో, జననిందిత మిప్పని నీ వొనరించితి.విదియ చోరు 4 లొనరించునజే. 

నిను -మిప్పని వీరులు చ,క్కనిదని “చేయంగరారు4గద' యెప్టోధినీలా. ౨ణాు .' 



ఆరణ్య కాండము = ౫౧ సర్లము, aq 

క, దానవవర! ళూరుండ వే, యైన౯ సంగరమొనర్పు + మటు లేకున్నకా 
జానకీపలి యరుదెంచెడుం గాన ముహూ రంబు నిల్వు4కదనము పొసంగుకా, 

క, నీతమ్ధుండు ఖరదానవుం డేతీరునం దెగియె నట్టుఖలే నీవును నా 

భూతలమున శయనింతువు, చూతము నీబాహూుశ క్తి 4 సురగణవై కీ. 30% 

క మరణంబు సమివీంచినం, బురుముండు స్వవినాశమునకు6 4 బూని య బేక 

ర్యరతి మెలంగునొ నీవక్కరణి౯ దుప్కార్య మిద్ది + కడంగికి గెయకా, 3౧౪ 

చ, మరణము నీదుచెంత నను4మానములేక చెలంగుచున్న ది 

_త్తరుణమునందు; నేపనికి 4 దారుణపాపపలంబు యు క్షమై 

పరంగునొ? యట్టికృత్యము నవం ఉఊొనరించును? లోకనాథుుండా 

*సరసిడసూతిగూడ నది 4 సల్పండు సూ భగవంతుం డయ్యు. చా౯, 5౨+ 

చ, అని హితవాక్వము ల్పలికి 4 యాతండు వాని, దృణకరించి చ 

యిన బరు7త్తుచుంటం గని + యాతనిపింపునవ్రా లె పీర్యముక్ 

గనయడంబోయి; యంతట ని(కామరుడుద్గతి వాని నిల్పి చ 

క_నిగలి మూావటీండు మదీ గండగజంబును నెక్కి యా*సృృణి౯. 3౨౮ 1389 

క, పరిపరివిధముల: బొడిచెడు, కరణి౯ రావణునిప్ంపు 4 ఖరనఖరము ఖో 

త్క_రమున నంతట జుక్కె_్;, ద్వరపడి యాపవీనికర+తల్ల జు డంతేకా, కరః! 

“జే. తాను నఖపతతుండ నిశతాంతసాధ 

నుండె యాటను దనఘోర4తుండ మతిని 

ఏంపుపై నిగుడించుచు 4 వెండ్రుకలను 

నఖములం బీంకీవై చె నెం+తయును బూన్మి. 3౫1 1391 

చ, దనుజుండు మాటిమాటికిని + దన్నిటు లండజనాథుం చెంచా 

గని మది దాళో జాలక ప్రంకితఫోరతరోస్థుంకౌచు నా 

తని మడియింపంగా మరలి 4 దారుణకోపము తన్ను ముంపలా 

దినకజసవ్యుపార్శ సమునం 4 జక్కంగ నిల్పి బలంబు మోజణింగాక్, 32 13% 

క, త్వరపడి యజివేతనె పృవీరాజునుం గొపి; వైరి + శిక్షకు డగుచుం 

జరలౌడు జటాయు వంతటం, దిరిగి తజిం గాంచి తనదు + తీ వ్రాస్య్యముచే౯. 

క, *అలదనుజ సవ్వుదళకర్యముల వేగమ చెండివై చె; 4 ముఖవాతి చే. జే 

తులు డెగి యిల నిటుపడంగా, మొలిచెలామరలం గకౌఘశములునూత్నములై 

కే, వివపుజాషలలపం క్తితో 4 విషధరములు 

పుట్టలోనుండి వెడలెడుశిపోల్కి_ నాయు 

స్వయంభూ రగ వా నపి-అనియాలము. 2 సృణి=ఆరకుళము. ౩ వామతొహూక్ దళ 

తధా వ్యపాహక దరిందమః.ఆనిమాలమ. 



బ్రై78 ఆంధ్ర, శ్రీమద్రామాయణము a 

రతా 

భాళితోం గొత్తచేతు లయిన జెలంగె; 

నంత జానకి విడిచి ద4శాననుండు. రం 1895 

. అరతిశథయనుగు కోపంబునం, బత ట్రిం బిడికిళ్ళం గుమ్మి 4 సాదంబుల ను 

ద్ధతిం దన్న; రాత సనేశ్వర, పతశేశుల కాకముదూ ర్హ4పర్యంతే వుటక. ఈం 

దురమయె్య ఫూోరరీతింగ;, గరముద్ధతి రామచంద్రు,కార్యార్థం చి 

కరణి జటాయువు పోరంగ, సరగున ఖడ్డంబునె త్రి + చండ క్రుధచేకా, రోం 

దనుజు(డు వానిపకముల( 4 దచ్చరణంబులం బ్ర క్క_లక్ జవం 

బున దగం ద్ర్రుంచె; నిక్కరణి 4 భారిభయంకరకరు (డై. నయ 

దనుజ వరుండు ఏ పతముల 4 దారుణఖడ్గము చేత దుంప జ 

యన్టిన హతు(డై జటాయు నపు 4 డల్పతరాసువునై ధరంబడె౯ా. ౮౩3౪4 1898 

ధరణేపె నిటులు ఈ క్తంబునం దోంగచుం బడియున్న యప్పశ్నీ+వరునిం గాంచి 

తనబంధు వొకడు చచ్చినపగిదిని జింత నొందుచు నాతని+యొద్ది కవని 

జాతీయుం బరు త్రై; + సాంద్ర నీలాంబుదకాంతిం బొల్పారుచు( 4 గడుసితమగు 

నురముచేం దనశారి 4 యురుస్ర్యమున నొప్పి కనుపట్టు నప్పవీ+ కాంతుం డవని( 

ల్సి శాంతించిన + దీప్తాగ్నిభంగిని దనుజున కచ్చటం 4 గనయబడియెను; 

నంత రావణు నురవడి 4 నల౯గి యిలను 

బండియున్న జటాయువు6 + టో ఢచం దృ 

బింబసనువ క్రజనక జ 4 వెతీం గనుంగొని 

కౌంగిటం జేర్చి విలవీంపెం 4 గరుణ యలర. రజ 1899 

వఏంబదియొకటవ సరము సంపూర్తము. 
, ౧ ౯ 

ఫ్మోం-వ సర్గము, 

-ంధ్రుల్టు రానణు6డు సీత "నెత్తుకొ నిపోవుచుండ నా మెనొమ్ములు "మొదలగునవి శ్రిందయబుడుట, రురు 

ర 

ళా 

దను జేంద్రు. డల్పజీవితు, ఘనకాయుని ధరణినిబడి 4 కదలెడువానిల్ 

గచెః బథీ.ంద్రుని శ్రీరాముని యాశ్రమసన్నికృష్ణ్టమున నుండంగ౯, ౧ 

దనుజహతుండా నే కుని. దారాధీశవదన $థమూచుచు మిగులకా 

వమనసుగల౦గల 'నేడ్చెను, గనుగవ నీరొలుకుచుండం 4 గా దురఖతయొ, Dy 

బలశాలియెన రక్క_సుం, డలఘుతరం'బై న శీక4రాయుధభారకా 

బలువిడిం దుంప ధరణ,స్థలి పై 6 బడి యుండ6 జూచి 4 తా విలపించె౯. 3 

. అతశీసంచల నాదు4లై న లవతవణముల 

గ్రహియించుటయు. బతథగస్వరములు 

వింగళిమయుదలుగా 4 వెలయునాొడుల. చెలి 

యుటయు నీయ్యవియెల్ల + నొక్క_రీతి . 



అరణ్య కాండము “౫9 సరము, గాం 

సుఖదు$ఖముల మను+ష్యులకు సూచకములు 
- గా నుండుటయు. గానం4గాం బడీయడుం 

చ్రాణేక నీకు నిశప్పట్టునం గల్లిన 
యోమహాోవ్య సనంబు 4 నింక చెబుంగ 

తే. కున్నవా(డవె నాళాల 4 కురుతరగతి 
నీమృ గంబులు నీపకుశ్లలెబ్ల నీకు 

దెలుప బరుగిడుచున్న చే; + తివిరి నన్ను+ 
గావవచ్చిన యిప్పవీ. +కాంతుం డిపుడు. ౫ 1403 

ర్, నాదురదృష్టవళంబున, నీజై క్యుని చేతం బాహ్మహృదయునిచోళీకా 

మేడినిపె 6 గూల్పంబడి;, యేదిక్కును దనకు లేక+ఉయి యిట రామా. ౬ 

ఆ, పండియున్నవాండు 4 ప్రా, కోశ! రాఘవా! 
యోసుమి త్రీతనయ! + యుద్యమమున 

నిపుడు వచ్చి కాచుశకుంతయు యు కంబు 

ననుచు జనకతనయ 4 వనటంగుంది. ౬ 1405 

క, వినుచున్నవారిముందటం దను గావుండటంచు దీన+తం బల్కు కృియకా 
వని దూరమునం దగుర్కాముని లత్ష్మణు. గూర్చి యేడ్చె4మునుకొను వగచే౯. 

క, సువముమాల్యంబులు భూషణ, సముదాయము నల(గి కాచు(జనములు లేన 

టి మహిళ వలె విలపించెడు, పమదామణి చెంతకరినె 4 రావణుడు తీరక, 

చ, చని యమసన్ని భోం డతండు 4 ఛారులతాకృతి భూమిం దొర్లుచు౯ా 
ఘనతరుసంతతుల్ దనదు 4 కౌగిట నుండ రాము-టాసి య 

వ్వనమున నొంటిగా నిలిచి 4 వారక రాఘవ! రామ! యంచు నొ 

య్యన బతి జీరుచున్నజన4 కాత జచెంతేను జేరి యాసతి౯ా, ౯౪ 1408 
క్ష వనితా! విడువుము విడువుము యని పలుభంగులను జెప్పి ( యంతముకొణ కే 

జనకజ కొప్పును గరముల, దనుజేం ద్రుండు పట్టుకొనియె 4 ధ్రైర్యస్ఫూ ర్రి౯. 

సీ దనుజుండు నీత నత్తి తేలి నిట్టులవమానపఆ చిన సంక ద్ర + పంచమెల్ల 

సత్వేప్ర పకృతిమాని 4 సాం ద్రాంధకారంబు గమ్ తోంచకయుండె, న్ గాలిపీవ 

దయ; భాస్కరందను+నాత్ర, ప్రభంబాసి కనోహ్టై శ్రీమంతు.+4డనఘుండనగు 
బ్రహాయు రాక్షసపవ్భృాతమొ దీనయై జనకజ యుండుట + దనదు దివ 

స్, దృష్టి చే. గాంచి కార్యమశ+య్యెనని పల్కె; 

దండకారణ్య వా సులా 4 తపసులెల్ల 

దనుజునకు నాశకాలంబు 4 దాపరించె 

ననుముదంబును సీతం గై 4కొనుట కార్తి. ౧౩౮. 1410 

శ జా 
1 ముంచముంచేతి బహుశః - అనిమూలము. 2 కృతం కాళ్య మితి ర్రోమాకా వ్యాజహార 

స్రీలౌమహ 3 _ఆనీమాలమా. 



880 ఆంధ్ర శ్రీమద్రామాయణము 

లేపా 

కని రంత; రామరామా, యని లక్షణ యనుచు జీరిథ యార్హి వగచు సీ 

తను చేకొని యంబరమున,కును నెగసెను దనుజవిభు( డ4కుంధీతేశ క్రికా, ౧౫ 

. నరభర్ష్మవర్షాంగి + నిరపమ మృదుచి త్ర వరవీతకౌ కేయ4వానసినియును 

నయి చెన్ను మోణునా4$యవనీకుమారిక యంబుదంబునగాంతి $ నలరుమెటు పు 

వతె రావణుని యంక4తలమున వెలయుచు నతనిచెంగట క్షణథ4మైననుండ 

ననుమాట( 'దెల్పెడు 4 నట్టుండె; నత్తన్వి ధరియించినట్టి వీ(కవసనంబు 
చే, గాలివేం బె! నెగసరయలోల గర్భు రేం ద్రు,. 

డగ్ని రాంజిం బ్ర కాశించు 4 నద్రిభంగి 

నెంతీయును వెల్లీ సంతాపథమే కననగు 

ననుట దెల్పెడునట్లుండే 4 నంబరమున., ౧౭ శశ | ఓ 

లే. పరమకల్యాణియగు రామళీభ ద్రు వనిత 
తనువునుండియె తావులు + తనరం దాద్ర, 

వర్ల సరసిజప త్త ముల్ 4 వానియంక 

భాగమున జుట్టునప్పుక 4 పడియెనంత. ౧౮ 1418 
లు 

I రో ౪ అద చ. కనకరుచిం దనర్శి దివి 4 గాలిని, జిమ్మిన పట్టు చిర సూ 

dia 

ర్యునిరుచి నెజ్షుంగాం. దనరు4చున్న దినాంతరమేఘ ముట్లు వె 

"లైను నిది రావణాంతమును + లీలగంజేయు నటంచుం చెల్పురీ 
తిని వరనానికంబుగల 4 దివ్యతీరానన మ త్తజీం గడు౯. ౧౯౫ 1414 

దను జేంద్రుని యంకస్థల,మునం జిక్కి విభుండు లేమి 4 ముదము గొలుపకుం 
డెను దూండు లేని పంకోజుమును బోలుచు వై రిదు8 ఖ4మును 'దెల్పు కృియకా, 

2సులలాటఫలకమై 4 సుందర కేశాంత 

మై పద గ ర్భాభ4మై రవంత 

_ యన గందును బొంద 4 కచ్చతరంబుగా6 

దనరి నిర్భలసిత4దంత రాజి 

విలసిల్లి మహితీమై 4 వివులమై వెలయునా 

యవనిజూస్యము "రావథగాంక మొంది 

నల్ల మబ్బును జెంది 4 యుల్ల సిల్లెడు చంద్రు, 
భంగ౬ జూపక్తై రాశివణుని నాశ 

మును నెజుంగంగంజేయు4చును; మజియును నుంచి 

ముక్కు. దాయమోఫ్రముల్ + చక్కనగుచుం 
1 ఇందు వ్యాఖ్యానాభిప్రాయము సంత్నీ ప్టము. ఇంక ముందుంజెప్పంబోవు నుత్చాశము 

లన్నియు వ్యాఖ్యా నుసాఠమె వ్రాయంబడీనవని యెజుంగనలయు, 2 సులలాటం సుకేళాంతేం- 

ఆనిమాలము. 



ఆరణ్య కాండము = ౫.9 సర్గము, రై! 

క. గనకవర్శము వెలయరంగం 4 గంజనె రి 

భంగి. గనుటకు నింపయి + పరంగసనామె 

వక్ర మెత్తి నేడువు!+వలన బాప్పు 

కలితమె యుంటం బ్రభవాయం 4 గందియుండే, ౨౩ 1416 

చ, దనుజభయంబునకా వకంకు 4 తచ్చుభవ క్రము 'రాఫఘువుండు చెం 

తను జెలువారకుండుట ని|తాంతము శాంతివిహీనమయెన్టిం జం 

ద్రునిశుభబింబ మ భ్రమునం + దోంచినచో. బగటకా వికాంతియై 

గనంబడునేగదా యటులు 4 గానంగ నయ్యును జూచువారికి౯, ౨౪ (417 

సీ హాటకవర్గాంగి(యై తగు జానకీ యతినీల బేవాుండౌ 4 నసురునంక 

*మున నుండుటను గజం4బును జేరి యున్నట్టి బంగరు మొబనూలు4భం గి వెలయ 

కుండెను; మజియు. దశపోజ వ్రలహాటక వర్ష మె నుకుచిర4పంకజాత 

గారవర్హ ముగల్లి 4 కాంచనాభరణాళి. డాల్చినగానకి 4 దనుజునంక 

"వే. తలమునందుండి నీలాంబు4 చదంబునందు. 

దనరు విద్యుల తా కృతి. 4 గనంబడియెును; 

భూజ పల్లవవీతాంగ4మునం దగు సతి 

నీలవర్ణా౦గు శావసు4పాలు. జెది. ౨౬4 1418 

క. కరినడుమునకుం గట్టిన, సుకుచిరకన కంపుంగత్యు4చొప్పున వాని౯ 

గరము వెలయంగం జేసెను, సురవై రియు జనకళశాజళ4నసుత నంకమున౯ా ౨౭ 

క, ధరియించియు. దద్భూవణ, వరఘోషము లొప్పుచుండ 4 భాసిల్లియు నం 

బరమున విద్యుద్లర్దిత, పరి యుతేనీలాంబు దంబు4వలె రాజిల్టి౯. ౨౮ 1420 

క. దనుజు(డు సీతం దొంగిలికొనిపోవుచు నుండుతేణేని 4 గోమిలిమూర్థం 

బుననుండి జాజి పూవులు, వని వర్ష ముభాతి నచటం 4 బడియి౯ బెలుచకొ, 

నీ. ఆపుష్పవృష్టియు + నతండు పోయెడు నురవడికి నంతటం జిమ్మ4బడియు నాతం 

డతివేగమునం జెంత 4 కరిగిన నాతనిచుట్టును బొడకళ్షై 4 శుభదమగుచు 

నత్యున్నతంబ గు4నటి మేరువుచుట్టు విములతారామాల 4+ వెలసి యావ 

రించు భంగిని సురా+రిని బువ్బసం క్రియు నావరించెను జన+కాత్మజూత 

నే, వామచరణంబునుండి యు+ద్దానురత్నీ 

ఖచితమై విద్యుదాభమై + శ్రాలునందె 

యూడి మధురస్వురంబుతో 4 నుర్వింబడియె; 

వె శ్రవణసోదరుందు రాశవణుఃడు నంత, 5 1422 

క. సురమౌర్షంబున రాముని, తరుణి వమహోల్మ_వలె వెలయు4దానిం గొనుచు౯ 
——_— 

ఆ మహాక్వః తీరు భపాతము (వీలం గజ మివా శ తౌ” ఆని దీనిననుసరించియే యిటు వాయ; 
గ్ ల ళీ 

బడినదని తెలియందగు. 

శ్ర! 



882 

చ, 

ఆ. 

Ly, 

చ, 

శే, 

ఆ ౦ ధ్ర శ్రీమద్రామాయణము 

బరుగిజెం "బేజస్ఫ్స్యూయిం, గరము ప్రశౌశించుచు౯ వీగం జనె సతియుకా, 

అనలునిబోలికాంతిం దగుళనట్టి త దా భరణంబు లప్హు చ 

క్కనిధ్వనితోడ భూమిపయి! 4 గృన్ననవ్రాలె దివంబునుండీ యు 

ర్వినీంబడు తారశకాక్ఫోతిని, 4 వింతగ నామెకుచనక్టియాంతరం 
బునందగు మౌక్రికసజము 4 ముగ్జశ శాంకునిరీతిం బొల్బ్చుచుకా, 3ఈ4 1424 

అబ్బ జాజీసడియె + నాకాశముననుండి, యుర్వబడెడు గంగ + యొప్పుందోంప; 
నంతం చాదపంబు 4 లాతనియునవడిం, గలుగు గాలిచేశం 4 గదలుపయబుడి. 3% 

నిరములం గదలించుచుం. బృతీరవంబులతోడలనాడి 4 సీతను దనుజే 
వ్వరుం గని భికిలవలదన్సి పరిపరిం బల్ము_నటుగాన4బడి యె వనమున౯. 3౬] 

సరసులు థ్వ_స్తపంకరువా4నంచ కువ క్రములై భయంబు వేం 
ద్వరపడుచున్న న కృయుష4వాంము నేతృముల చెలంగ నా 
తురమునం 2 బ్రాణహీనయన+ + దోంచెడు నీతను నెచ్చెలి౯నల౯ 

బరిపరి మాచి దుగఖపడు4భంగిం గనంబడు చుండె నయ్యెడ౯. ౩3౭ 1427 

. వాస్టీమ్రుసంచాస్య మృగ పరి4 వారములును 

బతులన్నియు నొకషరి 4 వచ్చి రోష 
వుడర ఛాయానుగాము'లై 4 యలివవెంట. 

బరుగువాజీన వత్తజీం + బలువగలను, 9౮ 1:98 

అద్రులస్పుడు మోములందు. గన్నీళ్లు నాజలపూరములు పొంగ4వెలని పయికీ 

నెత్తంబడిన చేతు 4 లెట్లట్లు శిఖరముల్ కనంఎడ క్రీ రాము+కాంకే నపవా 
రించుకొనుచు స్వపు45కి. బోవ్రటం గాంచి యెజ్సెడునట్టుగా 4 నెల్ల యెడల 

గానంబడియె; సీతం + గై కొనిపోవుటం గనుచు శ్రీనుంతుకా + కమలమిత్రు, 
జెంతయును దీనుడై. కాంతు4లెల్ల 6 దూ 

బాండుమండలు (డై కానం+బడియ) సర్వ 

భూతములు పీండుగాం గూడి 4 నీత రాము 

పత్ని దొంగిలికొనివోవు 4 పాపిని గని. ఈం 1429 

, దనుజుండు పోయెడుం బురికి + ధాత్రి నికం గన ధర్శసత్యముల్ 

కనంబడ వింక్ నార్టవము 4 గన్సడ దు కృపానిశేపముల్ 
గనంబడ వంచు నేడ్చె; భయం వీతవ క్రము లొప్పుచుండం జ 

క్కనిమృగ పోతముల్ వగలం 4 గన్నుల నీరు సృవింప దీనత౯* ర౨ 1480 
కొలంగిన చూపుబతోం దొ,య్యరలి గని రోవనముసేసె; 4+ నతిదురఖమున[€ొ 

గలంగి ఫఘనధ్వని నేడ్చుచుం, జబలువిధముల నోసుమి త్ర4పట్ట రవ్లూ, ౪3 1145ల 

] మా భి రితి విధూత గా, వ్యా జహ్ర రివ పొాదవా;-అనిమూలము. లై గతోచ్చా సా 1- 

అనిమాలము, త్య కృహైాణా 8 - అనివ్యాఖ్య. 



శే. 

క 

క్, 

శే, 

ఆరణ్య కాండను ౫5 సర్షము, దార 

రాఘవా! వేగరమ్హు ఘోశరసురవై 8 
బలిమి గొనిపోయెడు ననుచు $ వాకు వతు 

రో యనుచు మాటీమాటికి 4 మ గాంచు 

చున్నసీతను గని వనిశనున్మ సురలు, రర 1182 
మేనులు గడగడవడంకంగ, జానకీం గని యేడి; వంత 4 వ 
తానము చెదరంగ మోమున, జానగుతెలకంబు మాయ సాధ్వి నకం 

తననాశనమున కే సీతను జెలియక రావణుండు 4+ తా పహారియించెకా 

దనబంధువులకు నెడమై, దనవిభుని మజుందిం వాని 4 ధరణసుతయుక్. ర 

వారుదంతవిరాజిత 4+ సరస సుస్తీ 

తా స్యపంకజ శ్రి క్రీ రాము 4 నతివ యపుడు 
భయప్చశేషంబునకొ మేను 4 వడశ వ శ్ర 

మెక్సై వెలవెలనై యుండ 4 నార్హిం గుర ళా 14185 

ఏంబదిలెండన సర్గము సంపూకము 
గి రం 

సిబి - వ సక్షము, 

-ంర్టుర్టూ నీకో రావణుని నిందించుట. శరం 

జనకజ రావణుండు తనుం 4 జయ్సనం 7౫ కొని యంబకంబునం 

జనుటను గాంచి భీకింగని + న్వాంతము . దూలంగనేజ్చె; నంత న 
వ్వనితయు శ్రాతృసంఘములు + బాపు యంచు దపించునట్లుగా 

వనరుచు రోషతామ్రువుయ్యి 4 వక్తము గన్పక భీకరాముని౯. ౧౪ 1186 

దనుజునిం గని యిట్లనియెలా;, విను రావణ! నీచీల! 4 విభుండు మజుంది యిం 
టనులేని తరుణముం గని, వనిత ననుం బలిమిం గొనుచు 4 దస్పరపడి పురికికా. 

పరుగెత్తుచున్నవాండవు, పుకుషుండవే లజ్తనీకుం 4 బొడము™ లేడా! 

సురవై రీ' దుష్టాత్తా!, వారింపలాం గోరి నన్ను 4 నతిభయ మిశరకా. 3 1499 
మాయామృగరూపంబున, మాయా శృనుమునకు వచ్చి 4 మజేయును మోసం 

బే యగపజచుచు నను న,నానియంబున( దోెలగందీసిశనాయడవు నీవా, ర 

నన్ను(గావంగ వచ్చిన మహాోత్తు గ్భధ్రేశు 

నాతని వృద్ధుని 4+ నని వధించి 

నాండవుగద ళూర(నాథుండ వే నీవు 
*వెంచ్చ గా వచ్చు నీ4సచ్చరితము 

నతడు నామామకు 4 ననుంగుమిత్రుడు సుమా; 
దనుజూధవూ! నాను4మును వచించి 

* పరమం ఖలు వే వీర్య మ్-అనిమూ లము. 



ప్రపశ ఆంధ్ర శ్రీమద్రామాయణము 

నను యుద్ధమున 7ల్బి4నా(డవుగద నీదు 
శాార్యంబు పరమమై + జగతీ వెలయు. 

ఆ. గాదె పొగడందగిన 4 ఖ్యాతియ యగునిది 

నీచ! యొంటినున్న + నెలత నొపని 

భార్య దొంగిలికివి + బాపురే! యిట్టి నీ 

చంపుంగార్యమునకు + స్వ్వాంతముందు, ౬౪ 1440 

క, దనుజా! సిగ్గుంబొందక, ఘనకార్యం బనుచు నెన్న4గా నేలొథా? లే 
దని శంక నొందవింతయు, నిను నీవే భూరు(శనని 4 నెమ్మి. దలంచుచు౯. ౭ 

క, అతినింద్యము ధశ్మేతర, మతిఘోరము హేయము నగు 4 నట్టిపని నొన 

ర్చితివే యని లోకమున౯ా, సతతము చెప్పుకొొన గలరు 4 జనులెల్లరొగి౯. ౮ 

క, నను నపహరించుతజి నే, నిన నీవే పొగడుకొనిన $ వి క మబలముల్ 
దనుజా! యిస్సీ! నాశంబును గాంచుంగాక వేగ4ముగ నియ్యదనకొ. ౮4 

క. కులమున కయగశంబెంతయు, గలుగంగా. జేయు చరిత + కడువడిగా ని 

ముల జెడుంగాకు దురాత్సా బలమున( బరుగిడుదు వేని + త్వర నీరీతికా. ౯1 

క, ఎవేశేమిచేయ శక్యం,బను; నీవొకగ డియకాల4మైన నిలు నమా 

యవలం బ్రాణంబుల( బో,దువె, చచ్చియ నీవు తీరు౪దువు కథ నాత్రా, గాం 

క, ఆరాజసుతుల కన్నుల, శారింబడీ దనుజ సె న్య4వారముతోడం 

జేరినను నొకముహూ ర్హము, నేరవు జీవింప నీవు + నిశ్చయ మిది సూ, ౧౧ 

చ, వనమున బ్రజపలించు గురుశ4పావకు స్పర్శము బలీ సై పంజా 

లనిగ తి రానులక్మణ క లంబవికాన పున్సర్మముళ సహిం 

పను కుణమైన జాల వెటు+వంటే ప్ర యతశ్నేముచేతనై న; నో 

దనుజ! భవద్ధితంబు మది 4 డాలి దలంచుచు జీవి ఆార్థివై. ౧౨|| 14 11 

క, నను విడిచిపెట్టు మయ్యది,యె నీకు పితమాను జుమ్మి; 4+ యిట నామాటల్ 

విని నన్ను విడిచిపెట్టక, చనియెదవే నిట్టి వాయ 4 శవణములం బడక, ౧౩ 

కే నను నవమానించిల్ వని, మనమున రోమంబు వార + తాపాలుండు నా 
పెనిమిటి తమ్మునితోడ౯, నినుంజంపంగంబూనుం జాము 4  చెక్రొ_నుపూన్కికా, 

శ, ఏమైనను గానీ యని, యూమొండితనంణె విడువ 4 కీవ్రండినచో 

నేవి మదింగోరుచు నను, నీమాడ్కిం౦ చెచ్చినావొ 4 హితమని యదియు౯ 

జే, వ్యర్థమేగాని నీచాత్ర! 4 సార్థక ౦బు, గాద దెబ్బంగినై న, శ4 కృ ప్రతిముని 
నాదుభ రను రాము గానకయె వైర్ పాలని త్రణీ, నించుక శ బ్రదికియున్న. 

క, చిరకాలము జీవింపం, దరమగునే బదుకను జుమిి 4 దనుజాధము. డా 

నరుండు మరణంబుళేతిని వి,పరీతకృత్య్వమ.లు చేయు4భంగిని నీనా, ౧౬ 
కామేన 

1 కలంబముజ'దౌణము, 

శ్రీ 
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క, హిత మెదియో మే లెదియో, మళినెజుంగవు దాన నీయ4మంగ ళకృత్వ 
పకేతి నొవరించువాండను, మృతి గను వారబకునెని 4 హీ తక కృత్యం బుల్. 

క మనమున రుచింపకుండును, గనుక నె యి త్తఆ్ని నిన్ను6 శ *గాలునిపాళం 

బునకుం జిక్కి_నకంఠం,బున నుండం జూచుదాన( 4 బూ ర్వాదిత్యా. ౧౭౪ 

. దశకంఠ! యిదిభయశస్థానంబు నీవును భయపడకున్నావు 4 బలిమి మెజణియం 

గావున నీకింకం 4 జావ సమిపంబున నె యుండుటను వేగథముననె మృత్యు 

సూచకమ్థులయిన + తోణీరువాంబుల “స్వర్ల మయం౦బులం 4 జక్క ంజూడ. 

గలవని 'యూహింతుం) 4 గడుఘోరమై రుధిరాభివూర్ల ౦బగు4నట్టి వైత 
ఆ. రణిని నది భ యంక+రంబగు నసిప త్ర 

వనము జూడలోలవు; 4 వరుసం గాంచం 

బడుచుం గ్రాంగచున్న 4 స్వర్శపుషృంబుల 

నతిభయంకరముగ 4 వాతికిం దోంచి, ౨౦ 1455 

లో 

లే, మజియు వె_శూర్యమణిప త్తథమండలములు 

గలిగి యాయసకంటకాశనవలుల నిండి . 

తీక్లమయి యొప్పీ నరకమే + దిని జెలంగు 

శాల లినిం జూడంగలవు రాశకుస. దురాత్త. ou 1456 

చ. ఫలమిది యెప్పుడో కలుగ4వచ్చుంగదా యటుై నంగాని యి 
ముల నుఖమబ్బెగాదే యని 4 మూర్థృ- శలంతువా యెమొ నిర ర ఎుణా 

యలమహితాఠ్తుందై రఘుకు+లాధిపుండై. తగ రావమవరా డ్రి క్ర 

ట్టు లపకృృతిం బన నర్చితి కోశడుంగడుం దుచ్భపుబుద్ధినాటచే౯. ౨౧ 1457 

క్, కనుక నింకం జరకాలము, నునంజూలనవ్స; నీన్నుం బలిమిశమైం గొని లీభ్రుం 

బునం బరజేశముం జేరౌద, నని నను నతండేమిసేయు 4 నని తలంతువొళో. ౨౧౪ 

సీ, విను రావణా! జగశదీపరుండై మవానీయుండగు నావీభుండుండ 4 నవల దీయం 
గారాక ఖఇయదమాళ4కాల పాశము గళంబునకు జక్క గట్టుశకొనినయట్టు 

లయ్యొుంగదా యెందు 4 నరిగి సుఖంతువు! తమ్ముడు తేకయే 4 4 లతా ఇెవందు్ 

నిమిషపమాశ్రంబున 4 నిర్ణరుల్ పొగడంగం బదునాల్లు వేవురం 4 జౌ ఢదనుజు 

ఆ. లను మహావనంబుశినను జెండివై చెనో, యట్టి వీరవర్యు. 4 డఖలశ్ న 
వేత్త బలియుం డట్టి+ వీర రామునిపల్ని, నపహారించినట్టి 4 కపటి నిన్ను. ౨౪ 

కే వరశీక్లుబాణముల చేం బొరిపుచ్చక విడుచునా? విశభుండని దనుజే 

శ్వరు నంకగ యా సీతయుం) గరము భయంబూని దు8ఖ4కలితవా దయ యె, 

1 పశ్యా మ్య ద్య హీ కంఠే తాం కాలపాశాపపాళితమ్ _ ఆనిమూలము. 2 వ్య కం హిరణ 
వ 

జాని చాలీ దాకా హీత్వాం సంపళ్యసి మహిరువాకా _ అనిమూలము. హిరళ్మ యవృడ దర్శనం మృత్యు 

చిన్నామ్=అని వ్యాఖ్య. 
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క, కరుణముగా.6 బలవించుఛుం, బరుపో కుల పీని ముజీ యు 4 బల్కెనుు దదనం 

తరమున బహుశా ర్హిం గని, పరిషరిరీతులను దీన4వదనము తోంయకొ, ౨౫ 
క, తనచురవస్థం 'దెల్పెడుు ననూనవా క్యముల. బల్క్ + యంగము వడ(కోలా 

వనుంజూచు సీత దీనను, ఘన పాపనిశాచరుండు 4 గైకొని చనియె౯, ౨౬౫ 

వఏ6బదిమూ6డవ సగము సంపూర ము, 
గ ణా 

సర = వ సర్షము, 

త్రిషు సీతే తనసొములను గొంగులో ముడిచి వానరులదగ్గణ విసరివై చుటం చ్రుడ్రుం- 

క, దనుజుండు తన్ను౯ మ్రుచ్చిలి, క్రానిపోవుచునుండం జనక్కుకూతుదు వనిలోం 

దను గాచువారి. గానక, ఘనగిరిశ్ళంగమున నొకటం 4 గనియెం గపులకొ,౧ 

2 వ్ర వారలైదుగు రసద్భశ 4 బాహుబలులు 

కూడియుండ (౭ గాంచి య్మాకువలయా శీ 

యావరారోవా విరలు 4 నావిధంబు. 

బతికి నాకవేళం చెలుపంగ 4 వచ్చు ననుచు. ౧౪ 1464 

చ, మనమున నెంచి స్వర్హ రు చిశమానితవా తనయు త్తరీయనుం 
దనుపమ రత్నభూపషణము 4 లల్లన మూటంగం గట్టి వేగ వై 
చెను వారిమధ్య భాగమున 1 జితృముగాం బడునట్లు; రావణుం 

డనుపమభూపష ణంబులను 4 నంళుక మొయ్యనం జించి వీతయుక. 3 1465 

ఆ, *మూంటంగట్టి మాగడ్గ్యమున వై చినది సీతం 
గాొనుచుం బోవు మోదళథమున నెజుంగ. 

డయ్యెం చింగళాము4 లై తగువారలు 

"కారు కపులుమాత్ర 4 మారయంగ, ఈ 1466 

. వానర్యెష్టులె 4 వజిలుదు రవ్వారు రానురామాయను 4 రవము నిగుడ 
విల పీంచుచున్నట్లి 4 విపులాకీ సీతను నిర్నిమేపాతుల 4 నిలిచి చూచు 
చుండి; రంతట నేడ్చు4చున్న సీతంగొని పంపాసరస్సును 4 వరుసం గడచి 
రామభద్రుని మహా శృ మమునై పును జూచుచున్నదృష్లి మరల్చి + క్రన్ననందన 

కే, పురము వై పును జూచుచుం 4 బోయెం; దనకు. 
మరణ హేతున్రగా నున్నీతరు ణి. దీక్లు 

దంష్ట్ర యె విషముం గృక్కు_4దారుణభుజ 

గినివలెం జంకలో. గొని 4 చనియెం బ్రీతిః ౬4 1461 

క, దనుజుండు చాపచ్యుతమా, ఖఘన'బొణం బట్టు వేగ 4 గగనపథమున౯ 

ee 

1 ముమోచ యది రామాయ శంసేయు రితి మైథిలి - అనిమాలము. 2 సంభమా త్తు థక 

సేఫ్ ప్పర్కుక న ప బుద్ధ చాక-అనిమాలము. 
రల 

శ్రే 
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వనశె లసరిత్సరసులం గనుచును దగ వానిగడచి 4 కడంకం జనియకా. ౭4 

క వరతిమిన కా అయమె, వరుణాతయమె౨ దిప్టక4వతులకు సతముకా 
ప య 

శరణము నకుయమును నౌ, సిత్చకిని జేశి దాంకె 4 సత్వరమంతకా. లాల 

క, జనకసుతం గొనిబోయెకు, దనుజునింగని సం భ్యమమునం 4 దరలో బడంగంగాల 
జెనుపణులు మత్స్యములు లోోనన యుండంగ నాధగసంబుశనం గంధి తగా౯. 

క, చారణులు ఖచకు ల తణి, నారావణుః గాంచి యావ కాస్యుండు తెగునం 

ఇబారసీ పలికిరి సిద్ధులు, నారూడ్తిగ నళ్ల పలికి 4 రాతని మృతినిక. ౧oy HTL 

క, దనుజుండు రూపము దాల్పిన, తనమ్భుత్యువుగాం జెలంగు 4 తకుణిని గంపం 
బును గాంచుడాని నంకం,బున౭ దాలిచి లంక(జొచ్చం + బొంగెడు కాంత్౯, 

లే. రాజమార్షంబు లెన్న + రమ్య గతిని 

జక్క_ంగా నేర్పడం“ బెం పెక్కు వురిని 
జేరి సేవకనిబికవి4 స ఎ్రతసుకయ్యు . 
లను దగం బొల్బు నంతివు4రిని ముదమున, ౧౨౪ 1ష%3 

నీ అంతం బ్ర వేశించె + నప్పుడా దనుజుండు వహీకళ క్లిన్పూ ర్తి 4 రహి. జెలంగు 
చున్న స్వయం ప్రభ + నొకట బిలంబున మయుండుంచినట్టు ల4మ్మానవళిని 
శోకమోహంబుల + స్తు క్కినదానిని "నసితలోచన నీక + నసురమాయ 
వలె నుండి నిజముగా + వచ్చినయట్టు లే కనంబడి తానగ్నిం + గడంకంొచ్చి 

క్. యున్నదాని నెజటుంగక 4 యుంచె నచట, 

నంతట. విశాచములరీతి 4 నతిభయంక 

రముగం గన్పడుచున్నట్టి + రాక్షసాంగ 
నలను గని యీమె బురువుండే + నారియేని, 1474 

క, నాయనుమతినిం బొందక, యేయెడలం జూడంగూాడ 4 దిశననుచు వినుం 
డీయంగన మౌ _క్తికసము దాయంబును రత్నములను 4 హోటకరాశి౯, ౧౫ 

కే. అంబరాభరణంబుల 4 నరసి చేని 

నెంఠతగోరునొ నాకు మిా+రిచ్చునక్సై 
యీాబికకు నీయవలయు; నిం + చెవలిగాని 

తెలియకయొ తేక తలిసియోా 4 లలన కిచట. ౧౬ 14176 

చ విను డీసుమంత్ య ప్రియము 4 వేడ్క నొనర్చునొ దానిప్రాణముల్ 
చనునని యన్నంగాందగును + సారసలోచనలార యంచు న 

1 ఇందలి'నూర్భయు తిలక వ్యాఖ్యా నుసారమని శెలియునది. మాయారూమై వైపా సీతాయా 
లంకా మాక శేతి ధ్వ్టనితేప్:. ముఖ్యమాతౌత్వన్నిం సృవిషేతి ఫూళ్వమేవ ధ్వనితమ్, ఆతేవీవ రావ 

ఆస హననీయమైపాజాతా మయాత్వా దేవ రావణస్య తదజ్ఞానమ్-అని తిలక వ్యాఖ్య- 
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ద్షనుజు(డు శౌర్యవంతుండు ని4తాంతముదంబున నంత సౌధ మొ 

యన విడనాడి యేమియింక 4 నానొఖొా కృత్యవుటంచు నెంచుచుకా, ౧౭ 

క, దనుజుల ' మాంసాహారుల, ఘనప్ర్యుల నష్టృసంఖ్వం 4 గ్రా, లెడువారిం 

గని యంత మహాపీర్యం,బునను౯కా వరదానగర్వ4మున మోాహితుండై. ౧౮౪ 

క, చారల భూరిబలంబును, బౌరుషమును బొగడి పొగడి 4 పలికెం బ్రీతి౯ 

మోరలు నానాయుధముల, నారూఢిగం బ్రబలి తరలి 4 యతివేగమునకొ,ం౯ 

చనుండు పూ రగ్గము జన4స్థాన౦బు ఖరునకు నావాసమై యుండె 4 నద్ది యిపుడు 

సన్ని వేశంబుల 4 సంతతి చడిపోవ శూనర్ధిమై యున్నది; 4 సొరిది మోర 

లచటికిం బోయి యం 4 దసురులు లేమి శూన్యంబుగా నుండుట 4 నరని భీతి. 

గనక దానిం దూర4మునకు. దోలుచు బలపారుషంబుల గ్రాలు4వారలొ' టం 

"తే, గాపురంబుండు. డందు న4క్క_డను బారు 

పషుబలముల నేల మేమొగింథ జక్క. నౌక 

యింపవలెనని పల్కుదు లేని నేను 

ఖరుని దూషణు ముఖ్యుల. తగా నొనర్చి ౨౧౮ 1480 

క, పెనుగ నీముందు నునిచితి, నని ఖరదూ వణులతోడ 4+ నయ్య్యది శ్రీరా 

ముని సాయకముు మ్రంబెను;, గనుకం దదర్భం బె యార4గారామి మది౯, 

తే, థై ర్యమును మించి నాకు. గో 4భంబు వెలయు 

చున్నయది; దాన నేను బో+కుంట భీతి 

వలన గా దవకాకంబు 4 గలుగ కున్న 

దట్టి రామునిపయి వైర 4 మతీశయిల్ల . 93 1482 

క. దారుణవై రము నిరత ము,దారంబుగ రగిలెడు౯్ ని+తాంతము దాని౯ 

వె రిపయిం దీర్చుకొనం, నోరుచు నున్నాడు; వైరిం + గూల్చక యున్నళ౯ా 

శే, నిద్రపట్టదుగద కంటి4నిండ నాకు 

ఖరముఖుల సంహరించిన 4 పరుని నేను 

జంపుదునయేని పొందుదు + శర్మమెంతొ 

వీదకు౯ా నిధి దొరకిన4విధము తోంప. ౨౫ 1464 

"జే, మోర లందుండి నాదు న4మిత్ర్రువలని -. 

పోకడల నెబ్బ నిశృయంళబుగ నెణింగి 

వానిం బంపుచు నుంకంగ4నలయు నాకు; 

న ప్రమత్తుల ర యట 4 కరుగవలయు. ౨౬౮ 14£5 

క, రాముని జంపంగ యత్నం, జేమాడ్కి ౯ సాగుదాని 4 నే నిరతేంబుకా 

విానుదుబం దలంపలాం జను, నేమెట్లు ఖరాదివసతి 4 శేగుదువునినలా. ౨౭ 

కో, పలుసారు లనిమొనకా మొ బలము నేం జూచి యున్నథవాండ. గనుకనే 

నలరు జనస్థానంబున, నిలువగ మిము బంచినా(డ 4 నేర్పజు లనుచు౯, ౨౮ 

లలో 



ఆరణ్య కాండము ఆ సెట్టి ని సరము. nag 

చ, దనుజు లవళ్యు కార్యముల 4 దద్దయుం బల్క్ క్రి క్స్ యో క్తుల౯ డముకా 

నినుతి యొనర రావణుని 4+విక క (క్ర మధుర్యునిం గొంచి యొక్క యా 

నిదగు నాం నొంది పురతల్ల డొ" జమై తగు లంకనుండి యె దు 
వ్వనికిని గానరానిగళి 4 వర్ణి ల నచ్చటిశే? రంతేటకా, ౨౯ 1169 

తే, శావణు౦డును శ్రీరాము 4 రవుణిం జూచి 

6% ప్ 

ce 

సంప పృహ్ళృష్టాంతరంగుండై + సాధ్విందెచ్చి 

దాన న రామునితో వైర 4 మూనినందు 

లకును చా వగ బూూన వథబపీయు నతీ(డు, ౨౯౮ 1189 

జ్ఞానము లేనికతంబునం దానెంతయు మోదమండెం + జదజె ఏరము లో 
భోన౯ మిథ్య యె యని యా,దానవుం డెజులంటనుం రమునండగె౯, 

ఏంబదినాలుగవ సక్ల్షము సంపూర్త ము. 
మ్ af 

దురు నాజుంయడు దత్త దై 

౧1౦ సు లూ! ఇ వ ఇ అర ఘనబలుల ఘోరదనుజుల, నెనమండ్రను బంపి రాకు4సేశు(డు విపరీ 

తనిజ నాష్టంతుండెటను, దననుం గృతకృత్యు. గాంగ 4 దలయం బిడప౯. ౧ 

స రబాణవీడితుండె , త్వరపడి యంతిపురిం బొచ్చె + వై చేహిని జూ 
చీ వ. య 

చురతిన్సి రాకుసవనితా, పరినృతయె వగలంబాగులు 4 పడంతిని గనియెకా. 3 

అశ్రుపూ ర్షాస్యమె + యతిదీనయై కోకభారాభివీడిక4స్వాంతయగుచు 
వాయువేగము తనుం 4 బెకొన( గడలిని మునుంగునకనుబోలి, 4(వనటంగుంది 

మృగయాధములం ఇ చాసి+మించు శాషనంబులయంతేరంబున ( జిక్కి +నట్టి చేడి 

చందంబున౯ సకీ+ర్ష ము వంచి యున్నట్టి జనకజం జేరి యా+పాధ్వి వనటం 
, గసందుచు౯ దీనయె "ఫన4కు౯ నుజేమి 

వబదనుచు నెంతచెప్పీన 4 బలిమి గొనుచుం 
బోయి చేవగృహోపమం4+బె యలెడు 

తనదుసౌధంబుం జూచె ్హమోాశినమున నతండుం ౬ 1493 

కుటు చలై పొడన్రల + నెటేం బొర్చెడు విమాన 

ములు కొన్ని యందు జెశన్నలరుచుండె 

స్రీసవాస్కంబులు 4 చెలంగు చుండెను బవు 
విధములా పత్వులు 4 వెలయుచుండె 

* ఐస్తుతస్తు రావణస్య, క్రీరామేణసవా వై కం లేోకదృష్ట్యా అనర్థవ త్పేఫోతీ మమానమపి నీతా 
వావ్ —0 

వారణద్వారా శ్రీ థ్రీ రామహస్తా తృ (వభ స్యేపష్టతీమత్వా వై గాంమేణవై రం ప్రావ్య ముముద ఇతిఫాపః- 

అని మహే హొశ్వరరేధ్థలు. దినిసార మే పదో క్రీరార్థమునం గనయిడునని తెలియునది, 

H2 
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నానా ప్ర కారర4త్నంబులు నొప్పుచుం 

డెను దంతములతోడం + గనకమునకు 

స్ఫటిక ౦బులను నజ్ర+వై డూర్యములతోడ 

రజతంబునను జక్క_ 4 రచితములయి 

లే. వింతంగాం జూడందగి ద్ద. 4 మిములములయి 

యలరు స్తంభంబులందు సొంపుల గులుకుచు . 

వెలయుచుండెను, దానవ4విరుః డట్జి 

హర్త్యమును జూవీ నీతతో 4 నరిగి ముకట. ౮ 1494 

క, ఘనదుందుభినిస్వనముల, మనోహారంబె చెలంగి 4 మంచిసువర్ష్మం 
బున మించు ద్యోరమునం దగు, కనక పుసోపానమె'ె క్కా4గడు వేడ్క. మెయికా, 
అందు దంతపుగ వా4మావళి, వెండిగ వాతంబులును బెక్కు 4 వజిలుచుండె 
నందుమోయదంబోవ 4 హాోటకజాలావృతములగు ప్రాసాద4తతులు నల 

నాగవాశతములచే 4 నందు సుభాలి ప్తములును రత్న ఖచితం$బులు నయి తగి 
చిత్రంబులై న యా+కీలితలంబులనెల్ల 6 దనయింట జనకజూథతకును జూ] 

.భనీతరఖోళమున. జాబ థీ బోగులు “వనిత 

కంత నడ వానులను భూరు౪హములతోడ 
నలరు సరసుల6 జూపె న$య్యసుర రాజు; 

పాపమలతి గాన దివ్వుభ4వనము. జూపి. ౧౨౪ 1496 

క తనయందు. బ్రి తీబుట్ల్టం,గను వేయందలచి పలికె 4+ గాంతానుణిరో 

ఏను పదికోటులు క్రూకుల్కు దనుజులు భయదాకృతులను+దన రుదు రెపుడు౯, 
చ. ఇరువది రెండుకోట్ల దనుళ జేం ద్రులు పొల్తురు భీమకర్తు 

పరలగౌడు వారికేన పరిపాలకుడ ౯; నులి చాలవృద్దులా 
సురరిపులక౯ా దగ౯ విడిచి 4 ళూరసవా స్త సురారు లోక్కనా 

శె రమణనేవకుల్ గల రహీనబలుండ న జుమ్ము కామినీ, ౧౫ 1498 
క, ఏ చేది రాజతం త్రము, నాడె తనరారుదాని + 4 నారీవుణిరో 

నీడై యుండ నొప శ్చెడ, నాదగు ప్రా ణావళియు న4నవరత మెన్నకా. ౧౫ 

లే, నీయదీనమె శతపత్రశనేత్ర విను త 
గంగ నీవనంగా నధిశకంఇ నాదు 
ప్రాణములకం కు నగుదు పి4ప్పలుకు నిజము; 

చెప్పువాండ మజొక్కటి 4 చిత్తగింపు. ౧౬౮ 1500 
“న. సంతేసంబును గూర్చు 4 ఇానరో భఛార్యవై తనరారు నీవె యంథకరపురమునం 

# 

er 

3h 

స్త్రీసహ్మస్రా జాం మవమయో2౭ సా పర్శిగ్యహః, తాసాం త్వ మాళ్వరానీతే 

మమ భార్యా భవ్యప్రియే. సాధు కిం తేఒన్యయా బుధ్యా రోచయస్వ వచో మమ, భజస్వ మాభి 
పస (ప [సీ - శే పడ 5 త ప్పస్య (ప్రసాదం కరు మసి తనిమాలము. దీనికి వు హేళ్వరతీర్థులు జ్ఞానపఠమగు నర్ధమున్ను 

బహాళాొ నాం 
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గల పెక్కుమంది కాంశతలలోన నాభార్య అన్వరెవ్వకొ వ64కె్సై నిక్క 
మాశ్వరివ సము, చే4నిపుడు చెప్పినపల్కు. గ క “"నుమిది యె యు 4 క్ల కంబు; రాము. 

డని వేజుబుద్ది సీ4కలరిన ఫల మేమి? సఫలా౦తరంగుంగా 4 నాధ నన్ను, 

"జే, జేయుమా తీ వ్రవాంఛల+చేం డవించు 

చున్న నామాందనే కృప 4+ యునుపండగును 
నాపురో త్తమ మిోబంక 4+ నారి! వినుము 
విజివి శతయోజన ములచే 4 వెలయుచుండు. ౧౮ 153 1 

న్ జలనిధిపరి వెప్టిత మై, యలశెడు దీనికా సుశేంద్రు( 4 కమరాసురులం 

గలిసి చనుడెంచినను దొయ్యలి మార్కొన నలవిగాక + హర్వొందుంజుమిోా, 

క. సురయతపవీ గణమం, చరయలో పర్యమున భోకశనుం డెచ్చట నా 

సరియగు వాడు కనంబశండుగుదో రృల శాలినగుచు 4 నొప్పుదుం డరుకో. ౨౦ 

:పీ, అతివ రాజ్టుభ్ర,మ్షుం + డగుచు నదీనుండై. 

యురుతాపసు(డు గతొ4యునును నగుచు 
మనుజలతణ మొంది + మణి యల్ప కేజసుం 

డును నయి తనరు రాశముని మదినీడు 

కొని యేల దు?ఖంప 4 వనితా మళల్లి రో 

చాలవ్టయావనములు $ వార్ధక మును 

కుణభంగురము లౌట 4 సత్యమహ్హైటచే 

సతతంబు త్వ తేవ్కగతి యటంచు 

జేయంగాం దగి భరయ యనుళబ్దంబు 

సార్ధకమన నొప్పుశనట్టి నన్ను 
గ్రహియింపుమా ప్రి వీతిం 4 గావుమా యిట “మయా 

సవా” యన ్న శ ప్రైర్ధోసంగ తి. గని 

వివారెంపుమా; నాదో + “విపృలభావంబును 

మది సుంతయోజించి 4+ మజొకమాట 

మనమున గీలింపు 4 నుహిశావతంసమా 

రామదర్శన కాంత + ప్రజ్ఞయందు. 

తే, బాడమం దవాతవాపడ నేల + పుడమిపట్టి 

నీవిభుం డీపురిం గన $ రావలయున 

చా నీరి. భార్యా ఆభవ్మపై, పీ యే-అని పదము విభజించి మోతి చీ యి మెనక లీ ఫౌర్యా చ్శిదూ, దూ పిణీ 

శ్రే్టు మ్టరాలా యని యర్థము చేసిరి, ఆ యర్థ మే యిందు; గనుచెట్టునని యొ జుంగవలయు, 

కే ఇదిమొదలుకిొని నుహేళ్వరతీర్థుల యభ్లి ప్రా యముగా ద బద్య ముల యం దిమిడియుండు 

గ ను పెఠక్తులు గహ ంహప(దను, 



ep 

తే, 

క 

లే, 

ఆంధ్ర శీ మద్రామాయణము 

టంచు మదిం గోరిన౯ొ ఫలిథయించుననుట 
యబ్బురమె యట్టిశ_క్రియు 4 నలరునెట్టు, ౨౩ 1504 

అనుపమవేగముం గలుగు4నటి సదాగతిం చదాళ6 గట్టరా 
ర om లు 

దనితరసాధ్యదీ ప్టీగల$యట్టి ధనంజయు స్వచ్చమా విఖ్టుకా 

గని గ్రృహియింపంగాం దరము+గాదు మదుగ్గ భుజూసుర వీ తా 

నిను నిట నుండి శ "ర్యమున 4 నెట్టన. గై కొని పోవ్రవాని నే, 

గనుంగొన మూండులోకముల. 4 గాంతరొ; యేవిధినైనం జూచినకా. ౨౫ 

విను నీవీ లం కాపురుమున నుండియె గొప్పరాజన్టశ4మును దీనిని నె 

లను బాలింపుము సతి! యిం,కను మాదృళు లఖల దేవశగణములు మజియుకొా, 

జంగమస్థా నరములు నిశ యముగాగ 

సేవకుల మాదు మిశమింద 4 నీన్ర ప్రీతి 

జారుతరమగు నఖిపే.కథవారి. దో (గి 

నన్ను ముదమొం౦ద. జేయుమా + సన్ను తాంగి! ౨౬౪ 150% 

మునుచేనీన దుహ్కృతములు, వనవాసముచేతం దీణం 4 బ్రాకృతథర్యం 

బున గనందగుఫలమునుై ,కొనుమా సం ప్రీ తిమోలి(4గువలయనయనా,౨౭ 

కందు మైథిలీ! నే నీకు 4 నిచ్చు సకల 

మౌాల్యముల దివ్యమగుచు నథమూల్యమైన 

చందనంబును భూపషుణ4సమితి నొకట 

ననుభ వింపుము ననుమూాద4మునను బేల్పు, ౨౮ 1509 

భ్రాతయె తగు నాకు వై శృవణు౦ డాతనికిం బుష్పకపిమాన 4 మొకటి గలదు 

సూర్య ప్ర కౌశమై + సాంపారు సుశ్రో ణి! దానిజయించితి + నేను బలిమి 
నదియు విశాలమై 4 యతిరమ్యుమై యనుపమమయి తనరారు. 4 బరమమోద 

మున నీకొసం7ద 4 జనకజా! యద్రానిపయి యథాసుఖముగ 4 వై భనముల 

కే, నలరి విహరింపుమా; పంక4జాభనుగు చుం 
జారుదర్శనమగుచు న్వ4చ్చంబునగుచు 

నలరు నీమోము పెనువెతం 4 గలంగి వెలయ 

కున్నదిగదా వరారోవా! + యొప్పు దప్పి, 3౧౪ 1510 
+ అని రావణుండు పల్కిన, విని వస్తాంతేమున బూర్హథవిధునిభ వదన ౦ 

బును గప్పుకొనుచు న శ్రువు,లను విడుచుచు నుండె రాము4లలనయు నంతీక్, 
చ, దనుజవిభుండు పాపముతి 4 డత్సరత౯ బతినే దలంచుచు౯ా 

ననటం గృశించి భూత మొగిం + బట్టిన రీతిని జంచలాత్శయె 

_౨ 8 ఫోకమునము వ్యా ఖ్యాళ్చిద్వ యా ఖ పాయ 'మెొకపద్య మున నే యున్నది. ౨౮౪ మొ 

దలు 3౦4 సఅకుంలల శ్లోకద్య యమునకు నిరువుక వ్యాఖ్యాతీల యభిప్రాయము నొకపద్యమున నే 

ముమిజింపంబడినది, 



ఆరణ్యకాండము - ౫౬ సర్షము, ఇక 

ఘనతరచింత చేతం దను4కాంతియు మాయంగమన్న జూనకిం 

గని వచియించె నివ్వధి న4గాభధమనోవిభవంబు పొౌంగంగ౯. 33 1312 

వింపం జిం4కించు నన్నేలిన ధర్మలోపము లేదు + నిర్మలాంగ్ 
యింక సి సిగ్గుపడ నేల? 4 యామనయిరువురకును జె డ్ డ్రై వసెద్ధమై ) చేనరుచున్న 

సంబంధ మిద్ది యాశర్త బగ; సుందర తావకచరణముల్ * తలలు పోశి 

యల (కువ గనునట్టు + లభినాదనము సేసినాండను బలుమాబు నాపయినింక్( 

"తె, గరుణనుంచుము జ నీకు 46 నరయ దాసు 

డనుజుమో నీకు లోనయి+తిని స్మరా_రి 

నంది నాగారవమునకు 4+ ననువుగాని 

యిట్టపల్ము_లం జెప్పిత్ 4 నెన్నియని, ౨౬ 15 8 

క, ఈరావణు.! డింతకు మును, వేరమణికినై న నెత్తు + లెబపోశక నమ 

స్కారము చేసి యెజుంగండు,గా! రమణ! యనుచు జనకళ4కన్యకతోడ౯. 3౭ 

తే, పలికి కాలునిబారికి 4 వళుండుగాన 

నామె నెళ్లునం దనదిగా 4 నపుడు చేని 
ట్ల 

కొొనం దలంచెను దనకు6 గ4లినజడతేను 

గనుంగొనంగ లేని కారణ4మున నతేండు. 32౭: 15 15 

ఏంబదియెదన సర్గము సంపూర్త ము. 
ఎం ౧ లం 

౫౬ = వ సర్గము. 

ఎర్టూర్దూ వీఠ రావణుని నిందించుట : రావణుండు నీత నకోకమున నుంచుట. చ్యురుం= 

క, నెతంగుందిన మైథిలి యిటు, దితికనయుండు చెప్పంగ విని 4 ధీరత తోంప౯ 
సతిపరపురుషునితోడకా, జతనంబున మాటలాడ. 4 జనడనుటాత్ర క, yu 

క. తలపోసి నడుమ డ్భృణమి,మ్ముల నిడి రావణునితోడ 4 చమోమోటమినిం 

దల6గి వచియించె వినుమో,యిల దశరథ భూ పచంద్రు,6 4 జెసంగను ఖ్యాతి౯ా, 

ఆ. ధర్మనేతు వగుచుం $ దగువాండు స్థిరుండగు, సత్యసంధుం డనంగ 4 సతతకీ ర్రిం 
గన్దైవాం డతేనికి 4 గాదిలి పుత్రుండు, రాముడయె వినుము + రాజ్ సేం ద్ర 

క. ఆరాముండు ధ శ్రాత్తుం, డా హఢజగదిష్టికాల$యశుండు కమలప 

మ ర్రన్యూతయి సరు భుజుం డారయ దై వతము నాకు + నాతండె పతియా. 

. అట్టి భ ర్హను జెట్టథపట్టిన తన్వియు నిచ్చం 6 జరించునే + యెన్నండై న 

నట్టి నా ప్రాతేశుం 4 డతికీ రంగన్న యిమ్వాకుకులంబునం 4 గట్లనాండు 

్ర ఆవ్రురుఐ ల యాక్ట్ బా వ న దము లతో 54 శ్లోకమున కిరువురువ్యాఖ్యాత ల యఖ వా, యము నీసపద్య ము మూండుపా ములలో€౬ 

'జెక్చుంబడియొె. 
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నీంవాసన్ని భ భుజ4+శిఖరముల్ గలవాడు గురు తేజుండగు సహోశదరునిం గూడి 
యాతండో యరుదెంచిశయనిమున నీ ప్రా ఇముల హరియింసంగ(4 +గ లండుసుమ్మ 

ఆ. అట్టివాండె మైన + ననిచేయ కూరక 

యున్న వా? డచేమి4$యో యనుదువొ 

యతేనియెదుట నన్ను 4 నట నీవు బలవంత 
మున హరించియున్న 4 దనుజ! యపుడె ర 1590 వ్వ 

క ఖరుంబో లె వాతుండ నై సం, గరమున నవ్వనమునందె 4 కంఠములు అెగ౯ 
ధరణి. బరుండియె యుందువు), సురవై రులు వీరు బలులు(శూరులునగుచు ౯. 

క, పరంగుదురు ఘోరరూప, స్ఫురణంబున నంటి నీవు 4 భుజగవివం బా 

గరుడునియెడ నిహ్పృలమా, కరణిని ఏరలబలాధి4కంబులు వృథయా. ౬ )599 

చ, అరయ గుణచ్యుతంబుల గు థీ హోటకభూవి.తతివ్ర బాణముల్' 

తరంగలు జావ్నాఏతటము 4 దారుణరీతిం గలంచు నట్టు భ్ఫీ 
కరమగు నీశరీరమును + గై కొని చీల్చును జుమ్హు రావణా! 
సురలకు దానవాళికిని 4 జూడ న వధ్యుండ వె చెలంగియుకొ. 2 1528 

తె. వై రమా రాఘవునకు నీ+వె . బొసంగు 
నట్టుగాం శేసికొంటి నబ్లాట నీవు 
ప్రా ఇముల నిల్పుకొని యింక 4 బ దుక(జాల 

(UU 
విద్ది నిశ్చయమగు నసు నేశ వినుము. ౮ 152 శ 

క, జీవిత శేషదినంబులు, రావణ నీకుండునేని 4 రాముంటజె వానికా 
జేవం దుద ముట్టంచును, భానింపకా యూాపబద్ధ4పళువున కవనికొ. ౮4 1525 

తె, బ్రదుకునం దాశ లేనట్లు 4 బ్ర దుకంజాల, వింక సేనను; రాఘవుం? డెసంగురోష 
ద్ ప్రచవుస్సుచే నిన్ను + దిలితనూజ!, కనినచో దగ్గుండ వగుచు $ గండడంగి, 

క, అవమానము నొందుదు వే;, దినముననుండి హిమికీరణుం 4 బెంపునభూమి౯ా 
జవమున(6 బడవె వై వక రా మును డెంతయు శ_క్రిచేతం థీ (గా, లుంజు మ్మా, ౧౦౪ 

శే, నాశ మొందింపం జాలు న4ర్హవము ను గ్ 
స్ట క్తి కోవిల్బ గాం జేయ4జాలు నతషో 

తని చి యాంగన నిటనుండి + కొని చనంగల. 

డనుముం జెప్పుగవలయునే 4 దనుజ యింక. ౧౧ 1525 

క, నీయాయువు తే.ణించెను, నీయెశ్వర్యంబు తొల? $ నీబలమెల్ల౯్ 
బోయ నశియించునింక౯, నీయింద్రియములును, నీచ! 4 నీవు బలివింమై. ౧౧ 

క. పరవనితాస్పర్శంబున, గురుపాతక మిపుడు తెచ్చు+కొంటివి దానా 
సిరి గ్రాలు నీదులం'కా,పురమును వై ధవ్యదు8ఖపూరితమగుం జూ, ౧౨ 

కే, వని ననుం బలి పార్ళ వస్థల,మున నుండి తొలంగందీయం4బోలునె నీక 



అరణ్య కాండము = గొఇ౬ సర్లము, 89 

ప్పని నొనరించితి వియఘ,ము నీకు సుఖమిాయ కధిక4ముగ దుఖ మిడుక, 
క, వినుమొ దీనుండు తాపసి, యని నాప్రాగేళు నంటి 4 వాతండు ధైవం 

బును గూడి మహాద్యుతిమై, తనకుచఛు విర్ణమున వెలసి 4 తా నిర్భయుండ్రై . 

క, జనరహితేమైన యవ్వీన,మున నున్నా డతేండు యుడ్డ4మున శరవర్షం 
బును బరవీ నీదు దర్పం,బును బల ము క్వేకవీర్య(ముల ( బో శార్యుక్, ౧ 

"తె. భూతములకు వినాశంబు 4+ పొదలు డైవ 

యత్నమున నప్పు మనుజు లొ(య్యన విధివశ 
ముంది కార్యంబులందు డా+రొందువారు 

దనుజకులపాంసనా! (సృమాడంబు మిగుప. ౧౬ 1534 

క, నను ని ట్లవమానించిల్కి గనుకనె యంత -పుకంబు 4 క్ర వాస్టదులు నీ 

వును బొలీయునట్టి కాలము, కననాను సమోపనుందె + కానవు డానికా. ౧౭ 

స. యజ్ఞ శాలాంత ర మందు స్రుగాచ్యుపకరణయు క్త కంబయి 4 మ్యసుశం 

ముంత శ్రపూతేంబయి+మహి తం బునగు పెదికనుమూలం కం ఫ్రందొ 4 క్కంగంగలంటడె 

పరమభధార్తి కుండయి 4 భాసిల్లు శ్రీరాముధర్త్మప పత్ని పటి వ్రశకయునగు నను 

బాపచిత్తుండ వ4పయకశంబు గారచినవాండ క నా నీవ వజెబ్భృంగినై న న 

కే. దాశచేరవు సుమ్ము; హద్మవనమందు 
సంతతము రాజహాంసతో + సాంద్ర శేళి 

నబరు వాంసియు( దృణమండశనుందుం దిరుగు 

నీరుకాకిని జూడంగ  నేర్చునెట్టు. ౨౦ 1586 

క, తనువిది జడమైనది దీ,నిని బంధించినను నక్తై + నీకొనరింపం 

జను దినీనకా దినంగాం జను దనుజూ. యాతు చ్చమైన+తనువు నసువ్రులకా.౨౧ 

లే, ఎంతమాత్రము రథ్నింప 4 నిద్ది తగదు నాకు నాలాటి భావంబు 4 లేకయుండు 

గాని నే నపవాదంబు 4 క్షైతలమున, నిలుపంగా నోర్వంజూలను 4 నిశ్చయమిది. 

చ, అని ధరణీజకోపమున ౪ నాతని తోం బరుపో కులాడి యిం 

కోను వచియింప మాని తనథకాంతు. దలంచుచు నుండె, సీత్రచ 

ప్పిన పరుషో_క్రిజాలముల + నిన్న సురాదియు రోమవార్ష ణం 

బున దనువెల్ల నిండ భయ+ముం౦ం గలిగించెడు వాక్కు లొప్పంగక్. ౨౨౦ 

“నీ, రావణుండు 'నచించె+రమణి! శుచిసి తా! నీడయం గాంచం బం డై, డు నలలు 

గాచియుండెద నంత 4 కాలంబునకు పే నం గాంకుం దీర్పవయేని 4 నడం వంట 
వాండై, యమ్మబునాటి 4 ప్రా తరా శార్థమై యముంతపింతలుగాంగ + నెల ల్ల తేనువు 

వోదింతురని శత్రు 4+నూడనుం “హాతండు పరమంబుగా నిట్లు + పలికి క్రు, దుః 

* కృణు మైథిలి మద్వాక్యం మాసాకా ద్వాదశ భామిని, కాలే నానేన వ యది 

మా వారుహోసిని, తేత స్త్వాం హాకీ రాళార్థం సూ దాశ్చేత్స్య్యంతి చేకళః _ అనిమూళము. దినిశి 

భు హేళ్వరతిర్థులు వ్ర్రాసీ నయ క్షముగూడ నిండే యిమిడింపంబడుట యొజూంగ (దగినది. 



లీవు 896 ఆంధృశ్రిమ దామాయణము 

కే, డగుచు దనుజాంగనలం గాంచి 4 యనియె నిట్లు 

పలలరకాశనలగుచు థీ బరుషదర్శ 

నలగు నంగనలార! మెం+కయును బూని. 

నీవనితసన్నిధి౯ మోర లెల్ల 6 జేరి. ౨౬౪ 1540 

కే, వేగ దర్పము మాని నా4 వేండుకోలు,మదిని నంగీకరించెడు+మాడ్క జేయు 
డనియె; భీకరదర్శన4లై న వార,లతీని గురువాక్యమున నె కృ తాంజలులయి, 

క, జనక్జ( బరివేష్టించిరి), దను జేంద్రు,౦ డతిభయప్రథీదంబగు చేహం 

బున నొప్పి భూమి వృయ్యలు,గను ను జేయు తెజంగసదోయం 4 గాం జరణముల౯, 

క, ధరణిని దాటించుచు నా,తరుణుబం గని యిట్లు పలి కౌ 4 దరుణిని దీనిక 

దరగా నశోకవనికాం,తరమున నుంపుండు మీ ఈతంద్రితమతులై , ౨౯౪ 

క, దీనిం బరి వేష్టించియె, మానక రశీంపవలయు 4+ మజీ సాథముగా, 

నీనలంత నీయశోకో , ద్య్యానంబునయం దె నిలిపి $ యనవరతేంబు౯. ౩౦ 1541 

క్, ఫరోరమ్హులుగాం గన్పడి, చబారుతరము ల్రన నాకస్ట4థసరణుల చెంతో 

భూరిభయం౦బును గన6గా, మరలు శేయుచును నొకట 4 మెలకువమిటుకా, 

క, తిన్ననిమాటలం చేద్చుచు, నన్నుం 7 కొను విధంబు4నం బల్కు.చు మొ 
రిన్నాతీ వన గజాంగన, సన్నుతగతి వశ మొనర్చు 4 సరణిం బూన్కి౯. 3౧ 

తే. నాకు లోనై మెలంగ నెన్నటికినై నం 
జేయు(డీ యంచు నెట్టనం + జెప్పె; నంతే 

వార లాతనియానళతి 4 వారిజాడ&్న 

నీశంగొనీ యవ్వనంబును 4 జేరంజనిరి, 3౨ 1547 

కో, అనవరతము పలసుమములం దనరారుచు నచటి భూరిథతరువులు వెలయు 

ఘన ముదమునం దగి పతులు, నినాదములంజేయుచు౦డు 4 నిరతము. దమిచేక, 

చ. జనకజ రాతసాంగనల 4 సంఘము నంతరమందు. జిక్కి య 
వనమున వ్యా (మ్ర్ మధ్యమున 4 వారక చిక్కిన లేకివోలె నా 
ర్లీని దనువెల్ల. దూలంగ మ+దిం దురవిల్లుచు నుండె; నిట్టు ల 
జ్ఞనకకుమారి భీరువు వి(కాలవిపన్నది మున్లి యెంతేయు౯, 36 1549 

ఆ, పాళ బద్ధహారిణి 4 భంగి రవంతయు, శర మొందదయ్యె; 4 సాధస్టసంబుం 

గలుగ జేయు నేత్ర 4ముల నొప్పు రాజస, వనిత లెల్ల భయద4వాక్కు_ లెపుడు, 

క, భలుకంగ థర వెపందక, కలయగుచు గ్ వతమునగుచుం 4 గ్రా లెడు పతినీ౯ 

దలంచుచు నతీభయకో కం,బులు దూలంగం జేయమూర్చ్భం హాం దె౯ామిగుల౯. 

వంబదియాజవ సర్గము సంపూర్ణము. 

జరా 



ఆరణ్య కాండము ఆ ౫ సర్గము నలో 

గరి వ సర్లము, 

డూడూ రాముడు మాడ్చునిం జంపి వచ్చుచు దుళ్ళకనములం గాంచి వగచుట. చ్రుఢిం- 

చ. వనమున రానుచందు (డును 4 బాణములకా మృగ మూపుం2 చరం 
(UU యా 

టొ 

చిన యల కామమావునిని 4 ఇచ్చెఆం జంపి నివా సభూమికిం 

జనియెను వేగ; యి ట్రతండు + జానకిం జూడలో సత్వరంబు గాం 
జనుచును వెన్న. దా వినియె 4 సాధ్వసదంబగు నక్క_యాటువున్. ౨ 1559 

. మునుపె మౌారీచుని(స్యానమున నేవూావొ యని శంక నొంచెను 4 గనుక రోను 
వార్ష ణంబగు జంబు4కారావమును ఘోరమును విని చింతించె4నునమున నిటు; 
జంబుకారావంబు 4 సరణినీ జూడంగా చనేవియో యళుభంబు 4 లింకం గలుగు 
నని తోందుచున్నది+యక్కటా! వై చేహి యాకోమలాంగి క్రూ+రానురులకుం 

తే, జిక్కి వారలవేత భ4తీంపంబడక 

ra 

క్ర 

శమము నుండునా మృగాశకృతినిం బూని 

తాటకాతజు( డెట్టులో + తాను నాదు 

స్వర మెజింగి యారీతినే + పలికెం గాదె. ౫ 1509 
అనుజుండు దాని౯ వినువే, వనమున జానకిని విడిచి 4 వచ్చును స్వరము౯ 

విని నీతయు'. బొమ్మనునం,త నె తమ్ముండు రాం గలండు 4 నను నరయుటకై + ౬ 
కాంచనమృగమయి*క డగ మారీచుండు ననునాశ్రమమునుండికకొనుచు(బో యె 

నతిదూరమున కంత 4నతీ(డు శరావాతుం డయి పడి మరల సీగ$యచనుజక్యి 
మొంది చచ్చు చు నూరకుండక క్రూ, రాత్షుండక్కటా! సౌమిత్రి, +వాతుండ నైతి 

నని నాదు నిస్వన4మట్టుగాం బల్కె నిక్కారణమునను రా+కుసులు చేరి 

.జనకజను జంపంగాం దగు4ననుచు( గోరి 

యున్న వారనుటొప్పు నీశయరాహ నిక్క. 

మగు జనస్థానమున నున్న 4+ యందువలన 

దనుజులకు నాకు బగ యు గ౪లైను మిగులంగ, రా 1రిర్ర్ 

జనశూన్యమగు మహోవన,మునం డగు మైథిలియు మోద+ముం గూర్చెడు నా 

యనుజుండును వషేమంబును, గనుచుందురొ లేక వారు 4 కష్టము గనిరో, ౯ 
క క్నంబడుచున్నవి దుష్తళ, కునములు బవాురీతులగుచు 4 ఘోరంబులుగా 

6 

క, 

నని రాముండు చింకించుచు, వని నటగోమాయుగురుర4వంబును వినుచున్.౯ 

హరిణాకృతి మారీచుం, డురుగతిచే నాశ్రమంబు4కుండి కడగి భీ 
కరవనమునకుం దెచ్చుట, నరసి మది౯ా సంశయంబు4నందుచు. ద్వరగాన్ ౧౦౪ 
చనుడెంచె జనస్థానం,బుననున్న స్వకీయవాస+మును గూర్చి; వనం 
బునంగల మృగపత్నీగణం,బును మనమున డై ని మొదవ+భూరితరా ర్రిన్, ౧౧౪ 

తే దీనుండై మాన్యుండౌ నృహనూనుచుట్టు 
సవ్వ్యగతిమిజుం దిరుగుచు 4 సాధస్టసంబు 

119 
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గలుగంజేయుచుం గూసె; నథీబ్బలుమగండు 

దారి నతిఘోరశకునవిథతానముం గని. ౧౨ 1560 

క. త్వర గనునుదితో నాశ్రమ, మరయుచు నాడారింబట్టి $ యరుగం జొచ్చె౯ా 
టరుకొటి రాబిలు పతన, నిరుపవుబలు లక్షుణుఘను4 (నెమ్మి? దల (యచున్.౧క౩ 

క, తనయాశ్రమంబు గనంగాం జను చెంచుచు', నుండె; దనదు4చాయ తటుగయంగాం 

దనయొద్ష కరుగు దెంచెడు, ననుజుని లక్ష్మణుని. గనియె; 4 నాలత్ష్మణుండున్ .౧ఈ౪ 

శే, దీను(క దోకఖముొందుూచు 4 దాను బోలె 

దీనుండై. దుంఖ మొందుచు. ౪ దిరిగి నచ్చు 

చున్న యన్నను జేరె; నిట్టాపష్పువవ్పీ 
నచ్చుచున్నట్టి యారామ+భద్రు. డంక. ౧౫|| 1563 

చ, జనరహీ తంబు కూ రదడను4జ వ్రజ నేవిళి నూ ర్రినంబు నౌ 

వనమున జూనకి౯ విడిచి + వచ్చిన లక్షణుం గాంచి యిట్లు లొ 

'ప్పవిపనిం జేసినందులకు 4 గాగుగ నింనయొనశ్చె; నంతే న 
ఉయ్యునుజునిసవ్యహూ స్థమును 4 నాళ్ళ ఏషా అలి గ్రహించి రాముండున్. ౧౭ 

క, మొదటం బరుషంబుగ నా, విచపళ" మధురముగ నా ర్తి +విస్పృతిం గనంగా 
నుదిం దాపమ్మ్థునం బల్కెను, నిదితగునే యకట నిన్ను 4 నేరుందు నింకన్, ౧౭4 

క, అనుజా! లత్త్మణ! నీవట, జనకజ నొంటిగను విడిచి 4 సత్వరముగ న 

న్షనవచ్చితి చే యిస్సీ', యనందగుపనిం జేసినాయ 4 వరయక మదిలో౯. ౧౮ 

క, మనకిందు చేమరుగుంగద,, విను సౌమా?! వీర! యిచటః 4 చెక్కులు నాకుకా 
గనంబడుచున్నవి దఊప్టళ,కునములె పలుమూాటు నాదు4కోరిక లడంగన్. ౧౯ 

క వీనిం గనంగాం దమ్ముండ, జానకి నేభంగినై న 4 సాం దాటవిలోం 
బూని చరించు దు రాత్తులు, దానవృలే యపవారించి 4 తమ నెఎవులకున్. ౧౯౦ 

కం. కొనిపోయి యుందురొండె౯, దిని వేసియొ యుందురొండె. + దృ క్తి నని నా 
కును దోంచెడి నిస్సంశయ, మనియును సమ్మశముగ ఖై 4 ననుజా! యిచటన్. ౨౦ 

జనకుని ప్రియపుత్రి! + వని తాశిరోమణి బ్రదిక క్లే నుమ్ముగాం + బరంగుచుంట 
మనము  చూకతుముగద! ( మనుజవ రేణ జింకలగుంపు మటీ జంథబుకంబుపట్నీ, 

నా 

అననన 

1 సతు సీతాం పరారోహామ్_అనిమాలము 2 విష్ణ స్ఫువివళక్లో న దుగిఖితో దురిఖభాగి నా- 

అనిమూ, 3 సంజగర్తే ౭_థ తేం భ్రాత - అనిమూ. 4 గృహీత్వా చ కరం సవ్యం లత్నుణం రఘు 

నందనః-ఆనిమా. అన౭గా లక్షణుని యెడకుచేయిని బట్టుకొని యాద్భతిమోజ నిట్లు సలికెనని ఖా 
జీ ౬ యం 

వము. ఇటం గొందటు నవచాగరికులు “ఇప్పటినలె కరము కరమున బెనుచు నాచాకము ప్రూర్టమయు 

నం గలదనియు( గో ల్తేయాచార మిదిగా”ద నియు(6 బలుకుచుందురు, సవ్యహ స్త మనలా! ఎడము 

చేయి యని వారికిం దోంచలేదేమో. రామునికుడిచేతి!ి నెదురు గానచ్చు లకు ని యొడమచేయి 

సరిగా నుండినదని గొ ంప6దగును. 



ఆరణ్య కాండము = ఏతిరా నర్లము, £99 

గణములు నూరి ప్ర 4€కాశితదిజ్షుఖంబుగ భయంకరముగ' + భూరిరవము 

లొగినొనర్ను సృచునున్న ;4+వోమహేబం' యావ్ఫృపాత్త జకుక మే మ4మలకుచుండుం 

గాదె; మున్నుమృుగము+ గాందోంచినట్టియా, దానవుండునేను 4 డను వెనుకొని 

వచ్చు సృ టరసి మో సళీపుచ్చిదూరముగొని,పాయం జూల శ్రమము బొంది నేను,౨౨ 

చిక్కదు మృగ మింకనని యీ, నొక్క శరం "బెసినాండ 4 నుగ శరవాతికా 

బొక్కిమృతినొందుచు నెవాం డక్కట! దనుజత్స మొండె4నాతురుం డగుచున్ , 

జనకజంగూర్చి నామనము + సాధ్వుసమం జెడ్ సవ్య నేత్ర, “మొ 

య్యానం జలియించుచున్నది ప్రిశ$యానుజ' జానకి దానవాలళివే 

త నపవహారింపంగాంబడెనొ గ్గు మృతినొంచెనా మార్షమందు: దో 

డ్కని చనంబోవుచున్నదియొ + దూరముగా నట లేదు, సంశయం 

బనునది లేదు దీనికని + యా ర్రిని రాముండు పల్కి వెండియున్. ౨౪4 [5172 

ఏంబదియేడవ సగము సంపూర్తము, 
౧ ర్ం 

నో౮ వ సర్షము. 

_థతూ రాముడు శోకమున విలపించుట. చ్థుఢురా 

కే, దాశరధి యంత జనరహి4తమగు వనిని 

క 

జానకిని డించి వచ్చిన+వాని విన్న 

నై న లత్మణు( గాంచి, థశ4ర్యానువ ర్హి ద 

యగుచు * నిట్టనిపల్కె మ4వ ర్ర రిం గనుచు. ౧ 1518 

అనుజా! భయదాటవిశేం, జనందలంపంల నన్ను బాయణ4డాలకో నాతో 

డనె వచ్చినదే యానీీతనుడించియె వచ్చికివె నికాంతేజవమునన్, ౧౪ 1574. 

ఆసీత యెచటనున్నది?, యీనమయమునందు రాజ్య4మెల్లను బోవం 
గా సకలహీనుండ నె యొ, వేసరి దీనుండన గుచు 4 విపులాటవిలోన్. ౨ 1575 

చరియించుచుండ నాతో, సరిగా దుఠఖములంబొంది 4 సతతము దోడై 

చరియించు నాపతి వతే, *సురుచిరతనుముధ్యమాభి+కో భిత యెందో, ౩ 1516 

శే. ఎవ్వతను బాసి యణమైన + నేను బ్రదుక 

నొల్లనో వ్] ప్రాణా ఫి కెల్ల వోడు 

గాం జెలంగెడు నా వ్రియః కాంత చేవ 

- కన్య( బోలిన సతి యెందు * గ్రాలు నిపుడు, ఈ 1577 

క, కనకచ్భాయం జెలంగెడు, తనువున శోభిల్లు జనక4తేనయయె శేజే 

మనుజపటిత్వము సురపా, లనతను చేనొల్లంజుమ్ము + లక్షణ! యింకన్. ౫% 1518 

వీ ప్రాణాళికం మెను థీ బరముషప్పి యంబుగా( దగు నావ వి యోాంగన 4 తనదు వ్రాణ 
UU 

ములంగూడి యా్ర నమన నున్న దేగదా? ముట్టెనీతను చాసి(నట్టుకై న 

* కసా వాడు వై దేహీ తనుమధ్యమూ-ఆనీమూ. 
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నిపుడె చత్తునుగాన 4 నిక వనవాస వృతీము( బదునా ఖైేండ్లు 4 తేగు విధమున 
జరపకవోదును 4 సాధుముతీ ! యా వృఠతము మిథ్య గాదుగథవ! తలంపంగ; 

లే, జానకీ నశింప దానితో 4 నేను. జూవ 
నీ వయోధ్యకుం బోయిన 4 నీన్ను. గాంచి 
"కై క తనకోర్కి యీడేజ(4గా సుఖంచు 
చుండునే గద? లత్షణ ! 4 యొక్కరీతి. ౭ 1519 

క, తనయు(డనగు నేమృాతింబొం,దిన నెంతయు నగల (బొగిలి + దీనశతో నా 
జనని సుతీరాజ్యములతోోం, దనరెడు కై కేయిం గొల్వ + దగినదియె కదా, ౮ 

క జానకి బ్రుదికియె యుండిన, నే నాశృమమునకు వత్తు 4 నిటనుండి తగ౯ 
మానిని సువృ త్త యాసతి, తానే మృతినొం దెనేని + తప్పకచత్తు౯. ౯ 1081 

క్ నేనా శృమనీమకు రాంగానే చిజున వ్వుతోంపంగాం బల్కుచు నా 
జానకీ యెదురుగ రా జే నేనపుడె నళింతు నుండ నే ర్పునె యిలలో౯ా, ౧౦ 

క్క అనుజూ! లక్షణ! జానకి, వనమున మునయా శ్ర, మమునల€ 4 ఛాణంబులతో 

డను గలదా లేదా) తేక నీన్రను బరాకు నొందం+గాం గని యసుషల్, ౧౦౪ 

క, వనటం గుందెడు జానకి బనివడి తినివె చిరా? జ4వమునం బలుకుమా 
జనక జసుకుమారియు( బని తనమున( దగి దుగఖమనగ4దానెబు(గదు నూ, 

తే,మదిగయోగంబునకుం దన$రునము గుందం 
దల్లడిలుచుండు నిజమిది; 4 దానవుం డ 

తేండు కపటియు దొష్ట్రచి+త్తుండు నగుట 
నక్కటా! లత్ముణా! యంచు + నజబె దాన ౧౨౫ 153ర్ 

క, నీవంటి ళూరునకునుకా, థావంబున. దోశె భూరిశ$భయము; సవాజ! త్ర 
ద్దా/వము నాగళరవమ,శ్లై వజలుట దానివినం౫4చే నీన్ర వెనకా. ౧౩4 1526 

క. చనుదెంచితివా! నిస్వీన్మమును సీతయు వినియె యుండు 4 మునుకొను ఛీతి౯ 
నిను. బంవీయుండు€ గా నున, ననుంజూడంగ నిపుడు నచ్చి4నాండ విచటికి౯. 

క, ఇది యిశ్లై యయియు౦డును, గద యని శంకించువాండం 4 గాననమున నా 
సుదతిని విడిచియె వచ్చితి, విదె గాన నకృత్యమెంతొా + యెల్లవిధములక్ ,౧౪| 

క, ఒనరించినాండ విప్పుడు, దనుజులు ఘాతుకులు సర్వశ4ధా గావున నే 
మనవె 6 బగం దీర్చుకొనం, గను దలంచుచునుండంగ నవశ కాశ మొ సంగ లే.౧౫ 

చ.ఖరునివధించి నందులకు 4 గా మిగులకా వగ బూని శావసుల్ 
నిరతము మాంసముం దినంగ 4 నెన్ముదులం దలపోయుచుంద్రు, భీ 

1 కచ్చి ల్పేకామా సుఖితౌ కైకేయీ సా భకిష్యుతి.అనిమూలము, సకామే త్య నేన రామస్య 
హృదయే కైకేయీ స్వవి నాశార్త మేన వనం డేషీతేసతీత్రి సదావ రతే శదీచానీం నంప్రమ తక్షవి. 
లతోనాం భావజ్ఞానం దృష్టమితి-న్యాయేన వ్య కీకృతమ్-అని గోవిందరాజులు, 
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కరులును నౌట వారలట. + గాంతను జంవీయయుం ద్రు, సంశయం 
బరసిన లేదు; వై రినివహాంతక! చే నిపు డెల్పభ ంగులణ ౧౬ 1590 

కేం, మునింగినాండ దు౭ఖ4ములలోన నింశేమి, చేయంలగలను నేను 4 నీయపార 
వ్యసనములను మునులశవలయున౦చని విధి యున్న దనితలంచు+చున్న వాండ, 

క. అనియిట్లు వరారోవాను, జనకసుతం దలంచుకొనుచు 4+ సరగున ననుజా 
తుని;గూడి జనస్థానం, బునకుం బోయెను; నిశాంత4మును దుఖతుడై , ౧౮ 

అంతప్కుండగు 4 నారాము( డెంతేయు నా ర్రహాపుండగు 4 ననుజునిండ 
చేయుచు నాకల్కచేతను డప్పిచే నిబ్బూర్చు లసలంగ 4 నిజముఖంబు 

శుష్క మై కాంతిచే 4 శోభిలకెంతయు వెలనెలంబాజుంగా శీ వెస జనిచని 

తనయా శ్రమంబు చెం+కకుం బోయి యట నీతం గానక లోనికి4బూని యరిగి 
. యందును౯ సీతంగానక + యామెతికుగు 
స్థలములకు నేగి కేళి కాస్థలమున నిది 
యిట్టి దది యట్టి దనుచును 4 నై మేను 
గగురుపొడువల జూల దుః+ఖంబు నొంబె. ౨౦ 1:93 

వ(బదియెనిమిదన సర్లము సంవూర్ణము, 

రా 

ed 

ఫ్మోలాంవ సర్లము. 

రాముడు లక్షణుని రాకకుం గారణ మడుగుట. లక్ష్మ్ముణు6 డాసంగకెని రామునకుం జెప్పుట. 

"లే. * అంత రఘునందనుండును 4 స్వా శృమంబు 

నుండి చనుదెంచి యా చుడ + యొప్పుదప్పీ 

యున్న లత్షణుం దో వలో నాకటం గాంచి 

మరల సీకిత నడి స నెళమ్మనము కలంగ, ౧ | రరిక్త 
తే. నీవు గాపున్నవాండ వింశ కేవిధమున 

పోని లేదను విశ్త్రాసళమూని నేను 
గాంత నట డించి రాంగ నళథీయ్యింతివిడిచి 

యెందుకిట వచ్చినాండవో 4 యెొజుంగం జెవుము. ౨ 1595 
చ.వనమున జానకీ౯ వదలి 4 వచ్చిన నిన్నిటం గాంచినంతనే 

జనక జ కేమొ కీడొద వె +4ఉసద వ్మ్మున ందని జంకునొంది నా 

మనము నిజంబుగా వెతల 4 మాండుచునున్నది; లవ్షుణా! వనం 

బున ధరణేజనుకా విడిచి 4 పొక్కు_చు వశ్చెడు నిన్ను దవ్వుల౯, ౩4 1596 
తా గం చాకెనాయలానా. 

1 కెన్వి దానీం కరిష్యామి శంకే పా పా ప్రవ్య మిదృశమ్-ఆనిమాలము. 2 అథ విస్తానేణమార్ష 

మధ్యక్ళతాం కథామాహ-అని మహీ హిళ్వరరీప్థలు. రామలక్ష్మణుల సమాగ మఖ్య క్తకథను విశేషించి 
ముటం జేప్వుచున్నాండు. 
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క, కనినంత నె సవ్య భోజం, బును సవ్యాత్నీయును హృదయ$ము౯ గూడ వ్యధం 
గని యదరుచు నున్నవి; నా, విని శుభలతణుండతండు 4వెతలగలయచున్. ర 

క, తనుంగూర్చి రాముః డిట్లు తృగనిపని చేసితివె యనెడు 4 గాఢో కిని నిం 
కను దుగఖతుడై దుకఖం,బున( గూ లెడు నన్నతోడం4బొగులు చు. బలిశిన్, ౫ 

క, జూనకి నేనె స్వేచ్చగం, గాననమున నొంటి విడిచి 4 కడు నవివేకం 
బూని యిటువచ్చి నాండం, గానుజుమో యుగ వాజ్నీ4కాయము మిగులన్. స్య 

లే. పలికి యామెయె త్వరపెట్ట 4 వచ్చి నాండం 
దషీత్సమిోపంబునకు; నలథదానవుండు 
నటవి హా బక్షుణా! యని 4 యకట సీత! 
యనియు రతీంపుమా యని4$యును గడువడి, ౬ 1600 

క, రామా! నీగళరవమున, నేమాడ్కి౯ వెడలుశబ్ద 4 మెల్లవిధముల౯ 
అమాడ్కి. నజిచె నాసన, మామానిని చెవులసో(క 4 నది వినినంతన్. ౭ 

. నీయందు నలరారు + శ్నేహంబున౯ భయవిహ్వాలయై చాల 4 వెతల గుంది 
యెడ్సుచు. బొమ్హుపొ4మ్మివుడె నీయన్నను గావంగా ననిపల్కె 4 నావిధమున౦ 
బబుమాటు నన్ను. బోళలయు నం-చీరీతి బలవంత పె పెట్ట నీ$బలముఖుముల 
యందు నాకుంగల 46 యఠిశయవిశ్వాసమునుబట్టి యిట్లంటి 4 జనని! లోక 

తే, మందు రామునకు౯ భయ 4 మావహిల్లం 
గా నొనర్పలగంజూాలు రా4క్షుసుని నేను 

గాననే లేదు నిరతి 46 గాంచు మింక 
నిద్ది రాముని గళరవ + మేటికగును?, ౯ 1602 

ర్, దనుజుం జెవడో యీారీ,తిని నునకు భయంబు గలు4తీరున నజ చెకా; 
జననీ! రాముడు దివిజుాల్కకును గల భయమావీ కాచుం 4 గోరికమిోటకా.,౧౦౪| 

క. సీతా! రశీంపును యని, యీతీరున నీచవుగుచు 4 నెందును హేయం 
బె తగు నీపలుకెవ్విధి నాతడు వచియించు నమ్మ4కమ్హా యంటిన్.౧౧ 1604 

చే, ఎందుకోగాని దానవు 4 డెవండొ నాస 

హోదరుని కంఠనాదమ + ట్లూప్పు ధ్వనిని 
గావుమా కాన్రమా యని 4 యీవిధమున 

నజు చెనేగాని వేలు లే4దమ్త యంటి. ౧౨ 1605 
క, ననుగావు లత్ముణా! యిపు, డనివెప్పిన మాటధస్టనియు $ నరయంగ వేజై 

వ్నంబడ్ీనది కోన్రన రా, ముని సీర మేకాదు శంక 4 బూనకు మింక కన్, ౧౨౮ 

క, మనమున జింతిలవల దొప్పనివనితలు చింతనొందు4భంగిని; జాలకా 
వనటక౯ బొందకుళల్లీ', ననుంంపుటకై మనంబు4నం ద్వ్వరయీలా. ౧౩ 1607 

సీ. చెమ్మదినుండుమా ; ''యన్మరో యనిలోన రాముజయించు ప4రా[క మంబు 
గలవూ రుషుండు ముజ్జ4గములలో నెచ్చట మును పుట్టినది లే ది/ఫకనుజనింపల 

ce 
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బో (డు దేవేంద్రుని 4 ముందిడుకొని చేవతలు సె పై కివచ్చిన4గెలువంజాల 
రని మొన; నని ప్యంటి వంత నామాటల కానీత పరిమోహి +తాక్ర, యగుచు 

"లే, వంత. గన్నీరు వికుుచుచు. + బలికేె నిట్లు 

డారుణంబుగ ననుంజూచి 4 తగనిరీతి: 

నన్న నళియింప ననుంబొందు 4 నాశ నీకుం 
బుక్షై 'నెంతీయు. బా పపు(బుద్ధివలన. ౧౬|| 1603 

క్ మనమున నీపాపాశయ,మును నుంపందగు నె కాని 4 మునుకొని నను వ్ 
కొన లేవ్రు సుమ్ము; భీకిం, గని రాముం డిట్టులజువం4గా నీకొలుకై. ౧౭ 1609 

చ, వినియును నన్ను గానంజను 4 వృ రి కీని బూవక యున్నవా(డ వి 

ప్పని గనందోంచెడి౯ా భరతు4వంపున నేమియొ దుష్టబుద్ధి చే 
వని సమయంబు( గాంచి ర్కుధః శ్రాతను జంప వచ్చినాండ విం 

క నొకటిగాదు: క్రతు యడ వ్రు 4+ గాని  హీతుం కవుగావ లత్ముణా, ౧౮ 1610 

తే. కపట వేషంబుం గై కొని 4 కానకీన్రు, నాదుప్రాణేళు వెనువెంట 4 నన్ను( గోరి 
వచ్చినాండవు కాన నాళభ ర్రయందునంతరముచూచుచున్నా శ 4వకట!'సతము. 

సీ ఆయవకొశ ఏి+న్యుడనున( జిక్కెను గాయబట్టి రాముని 4 గావంబోవ 

కున్న వాడ వటంచు 4 నొక క_రీతిని బల్మ్ల6 “ద్యోరవడి క కను లెజ్టం4 బాజు. గోప 

మున నోష్టములు కంప4మును బొందనా శ్రమమువనుండినిన్నుంజూ+కనిటవచ్చి 
నాండ నంచు సుమిత్ర 4$నండ డను డాడంగ సంతాప మోహీ శ సాషంతు(డ గుచుం 

లే. చమ్మునింజూచి సౌమ్య ! భూ4తనయ విడిచి 
నీవు వచ్చుట దగదు సూ 4 చేను దనుజు 
లను నివారింప శ కుండ 4 నని యెజీలియు 
వనిత క్రోధో కులాడంగ 4 వచ్చితి వయొ!. ౨౨ 1618 

క, జనకసుత డించి నను గన, వనికీట నీవరుగు దేరం 4 బరితోవము నా 
కును గబల్లలేదుు *స్క్రీయనం గనె యవి'వేకంబు సహజశీకర్యముగా దే, ౨౨౪ 

లే. ఎలుంగ వే యింతమాశ్ర, మ4య్యింతీయందు 

మోదం గోసంబు నొందెను 4 గాబె యట్ 

దేమొ పరువంబుగా. బల్క_ $ నీవు దాని 

విడిచి వచ్చితివే ఫఘోరళీవివినసీమ. ౨౩ 1614 

క వనితయు బొమ్మని పల్మ_ంగం జనుదెంచుట యుక్తమగునె + సవాజా! వాని౯ 
వినియోర్బుకొనందగున, *ప్పని సాధ్యముగాక యున్న 4 వనమం దొకచోకా, 

1 ఏవముకో హి పై దేహ్యా సంకజ్జో ర క్రలోచనః, శోధా త్ప్రస్ఫుకమాణోష్ట్ర ఆశ్ర, 

మో దభినిక్షతః -అనియాలము. వి తి యా ఇత్యవి వేకసంఫావనా నూచకమ్-అనివ్యాఖ్య- శ కథశిచి 

వసళాసే బహిరాగత్యాంళకై తో భూత్వా తత్చాలనం క_రవ్యమ్-ఆని వ్యాఖ్య , 



904 

క్, 

ఆంధ్ర శ్రీ మద్రామాయణము 

కోన(బడనివోట నిలిచి యెననివలన౯ బాధ లేనిిభంగిని గావం 

జను గాని పొమ్మనం చెప్పున గోధవశంబు నొందం 4 బోలునె చెపువమోూ, 

సీ, దానిచే నాయాజ 4 దాంటితివే యన్నివిధముల6 జూచిన 4 విడువరాని 

తే 

eo 

చే, 

యపనీతినీమీ(ద4న లముకొన్న దిసుమా !'మృగరూపమును దాల్చి(యెవండునన్ను 
వంచించి యటనుండ్రి 4 వరుసంగ దవ్వులం గొని తెచ్చెనో యల+,కూూ,ర దనుజు 

డిదె నాశరంబుల 4 మృతింగని ధరణిపై. బడీయున్న వాం చేను 4 గడిందిచాప 

మందు లీల బాణము థీ సలవరించి 

లాగి యవలీల నేయ. . 4లంబతాడీ 

తు(ండయి మృగరూప మొయన్టిన 4 విడిచి వాడు 

దనుజుండ య్యెను గేియూరశ4భారియగుచు. ౨౬ 1617 

. శర ముంగమ్మన నాటంగం బరమా ర్రిని నాదుగ ళ ర4వము¢ గ కొని ని మ్ 
గ్షరవై రి దూరసంశృవ, మరయం బరుషమును నైన + యా ర్హభ్వనితో౯, 

. అటిచినాండు దాని 4 నాలించి వెతంగుంది 

దానిత శ్రర మరయః 4 దలంప కొంటి 

సీతవిడిచి నన్ను € బీతి గావంగ నిట 
*వచ్చినాండ వేమి 4 పల్కువాండ. ౨౭ 1619 

( ర జగ అద ఒడ వఏంబదితోమ్మిదవ సర్షము సంపూర్ణము. 

౬౦ -వ సర్లము. 

దురు పర్షళాలయందు సీతం గానక రాముండు దుగిఖించుటు. శుశుం 

అట్లు రాము(డు తనయా శ్రమసీమకు వచ్చుచుండంగ 6 దథద్వామనయన 
మున గ్రందిజెప్పయు.4” న జం చలత్వమ్మునడక యునటందొొట్రు$పడి యెంగంప 

ముదయిం చె; నానుహోళత్తుండుపలు మాటు లు దుర్నిమి త్రీ త్రములిట్టు4తో యంగాంచి 

సీశ్ర యా శ్రమమున కే మమ్ముగా నుండునా యని తలంచె ని(ట్లా యనుంగుం 
. బత్ని6 జూదం గవలెనని థీ శప్చేరపడుచునె 

జవమునం బోయి కూనస్టి వా 4సంబుం గాంచి 

యాత డుదడిగీగ్నమానసనుం 4డయ్యెనంత 

నగురుచున్నట్లు నంగంబు4లెలం దిప్పి 3 1620 
లు nm ఓ 

. అందందు మున్ను జనకుని, నందన యున్నట్టిచోట్లు + నై జ శ్రా,ంతిం 
గుందుచుం గలయంజూచెను, చెందును దనవనిత లేమి 4 కెంతేయు నౌర్హిక౯్ .ర 
వగచె నప్పుడు రాముని4వసతి మంచు, కాజున౯ సిరిమాలిన 4 కనులవనము 

పోలి గ నుపమై; నందలిఘభారుహూముల, యందుహీన స్వరంబుల4నళిగణంబు. 

1 ఏమిపల్కు_ వాండ=ఇది మోందియభఖిప్రాయమును బోష్కిందును గాన చెక్కు_వ6గా6 జేర్చల 

బడినదని తెలియజలయు, 



క. ధ్వనిచేయుచుండ నేడ్చెడు, ననుటకు దగినట్టులుండె 4 నంద లివృ కా + 

ఆరణ్య కాండము - ౬౦ సర్లము, : 905 
x 
[| 

se 

ee 

లిని బూవులు న్లూనత్వీము, గనియెకా మృగ పకు లెల్ల (+ గాజీయ నొంచె౯ాో 
కొ సిరి దూలి పెంపు విడి యే,వరుసను దగ నట్టులుండు 4 వాసము. గనియె౯ా 

షేక్స్ 

నిరతము వసించు వనని,ర్హరు లెల్లం బచాఆజివోవం 4 బాడుగనుండ౯ా. ౬ 1624 

జానకి యతికూప దానవుకాజకుంగాం దెచ్చి వై చుటచేత + నచ్చటచట 
దర్భలు నజినంబు4థధరణి పై (6 బడియుండెననుజు (శామెను బట్టు4వొనుతజింబెనం 
గెనుచు మున్య్యాసనం4బును జూపనుం బట్టుకొనుటచే నల్లడ+లను నవిపడి 

యుండె; నిక ప్టులుదోంచు+చున్నకూన్యోట జంబును గాంచి విల పించె(భూకికోక 
లేత ఫుండై. నీత ఛీకువు 46 దనుజగణము 

, నుమములం గోయం౭బోయినొకొ + శు 

వలన దొంగిలికొనిపోవం 4 బడెనొ మృతిని 
గాంచెనో లేక తానుగా 4 గానరాక 

యున్నదో తినంబడినదో 46 యుగృభంగి, ౭4 1625 

. అట్లు లేక -వేకుకకుంగా + నతివ తానె 

మజింగ యున్నదొ భయపడి 46 మాన్యచరిత 
గూఢముగ వనికేతానె + వోర్కిం జనెనా 
మయొజుంగంజాలక యున్నాండ 4 నిపుడు నేను, ౮ 1626 

భ్రాఫలంబుల. చెంగంబోయెన్ 

కవములనికాయపూర్ష మయి 4 కాలు సరస్సున స్నానమాడ( 

మమత చెలంగ( భోయినాకొ + మానిని నీళ్లకు మంసం. 

రమణ నటంచు నేడె స్టే రముళీ నాముండు తాపము వెల్లి ముంపంగ౯, ౯ 1627 

, వనమున నెంత కహ్హప డీ 4 వారిజనేత్ర ను గాంచంజోయినకొ 

గనంబడదయ్యె; 'సోకమునం 4 గన్నూలు రెండును నెజ్బంబాఆ న 
య్యానఘుండు వెట్టి వానివలె 4 నాన్వధ వేం గననయొన్ల న య్యెడకా 
జనిచని యా శ నుస్టలుల 4 సర్వవిధంబులం గాంచి యూర్తుంతె. ౧౦ 1628 

టీ జి జాం చ 

సీ ఒకచచెట్టునుండి వేశశెాకభూరుహమునకు నొకకొండనుండి వే(అెక్క_గిరికి 
నొకనదినుండి వే4శెకదీఏపవతికిని బజుగెత్తుచు౯ వెక4బకుచు నేడ్చు 
చును కోకపంకో గ (ఘనసాగరమ్మున మునింగె నొళ్కాకవృతు4ముకడ కరిగి 
యోకదంబము! నాపి 4యాంగన సీతనాంబరంగు నొక్క. కుక 4 వనమునందు? 

కే. గంటివా భూమితనయకుం 4 గడిమి పూవు 
లందు నత్యధిక ప్రీతి 4 యబరుం గాన 

] విపృకీర్ణాజినకుకమ్.,,.. -భవిస్యతి_ఆనిమాలము. దీనివ్యాఖ్యా నాభి ప్రాయ మానీసపద్య 

మనం జేర్పంబడినది 2 శోకర క్తేషణ శోకాత్ - ఆనుక్లోకముఖకు మహే గ్వరర్ట్టంయఖి ద్రా ప్రాయ 

మిట సంచీ ప్రమని యెబు౦గందగు. 

il4 

" . 
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క్ 

వచ్చియుండును నీచెంత 4 కిచ్చ దనర. 

గనుంగొనియె యుండవచ్చు న+ఉక్కాంత నీవు, ౧౧౫ 1629 

జనకనుత౯ ళుభ్రాననం, గనియుండిన నెటు గంజెపువము 4 కాంతకిసలయా 
భనిజాంగిని గాశేయం,బును గట్టినదాని బిల్వశ+భూజము! కోనవా. ౧౨౪4 1680 

లే, నీఫలంబుల బోలిన 4 నెణికుచముల 

లొ 

ha 

రకా 

వజలు సీతను గనియున్న6 4 బలుకు మెచట 

నున్నదో; మద్దివృతుమా! 4 సన్నుత రి 
తయగు భూజూత నీపై ముథదంబు ఎది. ౧౩ 1681 

కాన నీచెంత కా కామినివచ్చి యెయుండును గనుక నీవు గిషకనయ 
వార్తను జెప్పుమా 4 భయశీలురా- సు జనకకుమారి యిశీవ్వనమునందు 
జీవించి యున్న దా 4 జీవములం బాసివొ యనా కకు భాఖ్య 4+భూరువహామిది 

పల్ల వకుసుముసం$భ రితేమై యబలరెజడం దనవంటి యూరువుల్ + తనరవెలయు 

. సీశవృ త్రాంతముం 'దెలి+సికానియుండ,వచ్చు; నీతిల కావాషీయ+4 పాదపంబు 

(థ్రమరగీతంబులను జాలం+బరిఢవిల్లు చున్నయది వృత రాజమై4యొప్పుని ధియె, 

తిలక వియయా నానతి, తిలకంవిది యానుగాన 4 చెలిసీయె యుండం 

౫లదీ వృశు మునకు నా,బల నొవృతాంత మిమ్ము4ల౯ జెప్పందగుకా, ౧౬ 1588 

సీయనోకవు శోక 4 మేయడలం గబ్లకుండంగం జేయుదు 4 వుర్చినీవు 
కాన శోశాగ్నిని + గ్రాంగెడు వదిగలనన్నుం బ్రియాదర్శ+నమున దుకిఖ 
హీనుంగాం జేయుమా 4 యిప్పుడే, యోతాళవృతమా పరిపక్వళ4విమలతాళ 
ఫలకుచయగు నాదు4లలన నీవెంచై నం గనియున్న చో నీకు. 4 గరుణయించు 

. నైన నాయందు. గల్లిన 4 నానితంబ 

సుందరి నివాసమును నాకు + జూపుమా త 

గంగ; నోజంబువృతవనూ కాంత జంబు 

ఫలములంబోలు మేనున! 4 బరిఢవిల్లు. ౧౮౪ 1634 

కాన్రన నీచిహ్నంబున, నావెలందిని జూచియున్న + నజనుణ లేశే 
నీవివుడు నాకు. దెల్పును, యేవిధమున నీవనమున 4 నెందున్నదియో. ౧౯ 

. ఓకర్ణికారమా! 4 యొ పై ఎనవ్లూవుల నయ్య్యారె! సౌగనుగ 4 నలరుచున్న 

దానవు సాధ్వియా 4 తరుణి నావ్రేయనీ నీపుష్టముల పై ని 4 నెమ్మిగలది 
గాన నీచెంతకు. + గడు వేడ్క వచ్చియె యుండును నీవాత+లోదరిం గని 
యుండిన జెప్పుమా + యొకమాజు నాకని ప్ర తినృతీమున కేగి 4 పడంతినడిగె 

బే. నామహాయనుం డీరీతి 4 నొచ్రునీప 

ముం మపహాసాలముల. బన4సలం గురనక 

ఖదిరదాడిమానసనము4+ఖములకడకు 

నరిగి యడుగుచు నడుగుచు 4 నాతురమున. ౨౧ 1636 
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తే, మల్లీ కాకేతకీగుల ల4మాధపీసు 

చంపకంబుల కడశీగి 4 జానకీవి 
థధమును వేడుచు. జి త్లవిశి భ్రమముగల్లు 

వానివలె సంచరించుచు. 4 గానయుకియె, ౨౨ 1687 

క, వని రాము(డు మరల౯ మృగ,మును గని వారిణంబ! వృతు4ములివఏి పలుకవే 
మని యడిగిననుక్ హారిణన,యనను న్నాపత్ని నీవ$నాంతరనీమకా. ౨౭౪4 16838 

క కనియుందువు మృగనేత్రయె, గనుక న్నాభార్య వారిణ4గణములలో నుం 
డును దానివా రం దెల్పుమ్క వనగజరాజంబ నాదు4భార్యను గనవా. ౨౩ 

క, కరికరతుల్యోరువు నా, తరుణేమణి చివ్నామిద్ది + తగు నీవెజు(గక౯ 
గరుణం జెప్పుము చూచిన, దరతువా! నీకుం 'దెలియం+దగు నాసతీయుకా, 

చ, సుషచిరచం ద్ర వింబముఖ4కోభిత నా వ్రియురాలు తద్వధం 
బరయందలంచి నేనడుగ 4 నంగనచందము నీమృగాళి దు 
ర్భృరభయమంది చెప్ప ది(క + రాజమృగం౦ంబనవు నీవు భీతి యే 

సరణిని లేదు నీకు గురు+శౌెర్యయుతుండవుగానం జెప్పుమా. ౨౫ 1641 

తే, ప్రేయసీ! యేలపరుగిడ 4 విమలపద్మ 
నయన! దూరమునం జూచి4నాండ నిన్ను. 

'జెట్లచాటునం గన్చ్సడ 4 కిట్లు నిలిచి 

యేల నాతోడ మాటాడ?వే సుగాత్రి!, ౨౬ 1642 

క, నిలునిలుము వరారోహా! గలుగదు నావెని నీకు 4 గరుణ యిపుడు న 
వ్వులమాట లాడుదానవు, చెలియా యిపు డిట్లుపేక4చేత నను నిటకా. ౨౭ 

శే, వలయాడించుచున్నావు? 4 బాల! నీవు 
వేగ పరుగిడుచున్న నీ4వీతవర్ద 
మైన కౌశేయవ(స్తుమో4వనుచుం ఉలి 

గాన నినుగంటి మోదంబు( 4+ గంటి నుంతే, ౨౬ 16414 

క, నాయందు సౌహృదము నీ, కోయింతీ! కల్లు నేని 4 యుండుము యచ్చోం 

బాయక చారుస్మితేయా, నాయనుంగుంబత్ని యీవశనంబున లేదే, 1645 

శే, నిశ్చయం బిది యెవ్వరో 4 నెలంతం జంపి 
యుందు రటులేక మూవని 4 నుండునేని 
గష్ట్రములం గుంది నేనుండ + గానరాక 

న “న్ను చేశీరచియుండునా 4 యన్నుమిన్నః ౨౯ 1646 
క, చే నింటలేని యప్పుడు, చానవులే మొంసమందు + దమి౭ గల్లినవా 
క నలత యవయవమ్యులంల బూనిక విభజించి తినిర4పో యిది నిజమా. 30 

క. నుకుచిరదంతో ష్టం 2) యృరుదగు కురడలములొప్ప  నలనానీక య 



90 & ఆంధ్ర క్రీము చామవూయణము 
లో 

చ్చెరువుగు వెలయంగ రాకా,సరసీజరిపుభ ంగిం దనరు 4 సతివూ మచటకా, - 

. దనుజులు మ్రింగంగం చేజం,బును బాసీ యడంగియుండు4బో; చంపకపు 

స్పనిభ చ్భాయ వెలుంగ౯, ఘనకంశఠాభరణవితేలి $ గ్రాలుచు నుండక. 3౧౪ 

సుకుమారమై మటి 4 శుభలకుణంబయి తగు సీతకంఠంబు 4 తరుణి యేడ్చు 
చుండంగాయ గ వాదులొగిందిని యుందురు; దనుజులుభ వ్నీంతు4రనుభయమున 
వివీప్యమాణమె థ వేపమానాగ్యమై పల్లవకోమల+త్వము చెలంగ 

గంకణాంగదముల(ీ గ్రాలుచు నలరారు పొలతి బాహుద్వాయంథ4బునుదనుజులు 

లే, కినియె యుందురు; రక్క_సుల్ 4 తినుటకొలు కె 

oa 

చాల నొంటిగ విడిచి నే 4 వనికి నేగి 
అ టే ఒలు నట్టులయ్యె నె యక్క_ట థీ నార్భ వాహు 

లొంటి విడునంగ బహుబంధుథీయు_క్రయయ్యు. 334 1650 

ఏకాకియిన యొక సతి, భీకరమృగభ తీత యగు 4 విధమున వనిలో 

నాకాంత దనుజభశ్నీత, యె కూ ల౯ లేకయున్న 4 నగపడదొక్కో. 96 

అనుజాత! మహాబాహూ!, జనకజ నెందై నం జూడం4జూలితివా భూ 

తనయా! కల్యాణీ! యే,వనికిం బోయితివె యకట! + పలుకవె నాతో. 9౫ 

. అని పలుమాటు పల్కుచు నిజాంగన జేర్కొని యెడ్చుచు౯్ జవం 
బున నొకకాననుండి వగం 4 బూని మజొక్క_వనంబు. చేరాం 

జనుచును దాను. జూచినది 4 సాధ్వయ యంచు ఛ్రామించుచుక వనం 

బున నొక చోట భూతనయ?పోలిక నున్న లతాదుల౯ా దగకా, 3౬ 1658 

కోని యాగులుతుల బలిమిని, జనకజ యని బ్రమయు చుక ని+జ ప్రియ వెదుకం 

జనుచు మజొక్క_వనస్థలుమున మత్తునిరీతి భ్రాంతి + మునింగియె యుండె౯, 

అస్వస్థుండై రాము డట వనంబుల నదులను నిర్భరముల న +ీలముల భూరి 

కాననముల( దర 4 గనుచును దిరుగుచు నట విపులంబగు 4 నతిభయంక 

రారణ్యామును బోంది 4 యం దెల్లతావులం బలు మాటు తీరుగుచుళ భార్య (గాన 

కడలుచు నింక నా4పడంతి గనడునను నాశయే తోంపమి 4 నార్తిం గుంది 
"లే. మరల, బ్రీయురాలి నెదుక (శ్ర శీమమ్ము. గొనుచుం 

' 

దమ్మునిం గూడి యిట్టట్టు 4 తరు ణిజాడం 

గనుంగొన౦బూనె నుదినెంతొ 4 కలంతనూని 

తమ్మునిం జూచి యడుగుచు. 4 ద త్రణిమున, 3౮౪ 1655 

అజువదియన సర్లము సంపూర్ణము, 
౧ ర్ం 
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జఇ౧=వ సక్షము, 

ఆధ్రుద్దు రాముండు విలపింప లక్షణా డోచార్నుకు. శ్రుశాం 

జానకి లేమి. బాడువడి 4 సర్వపధంబుల శూన్యమైన య 

క్కా_ననమందిరంబుయ గని 4 త్యాపతిపుస్తుండు స్వాసనంబులం 

గానక యిందు నందుం జడి +, కాంతి వొలంగియె యప్పుడుండ న 

వాప్పనినిం గాంచి యెచ్చటను + భార్యను గానక దుఃఖకాత్తుడై. ౧౪ 1656 

th 

లే. కంఠమె త్తి సీతా ! యని 4 కడురవంబు 

గలుగ నజుచుచు నా ర్రిని 4 "గరములె త్తి 

విసికికొనుచును లక్ష్మణా! 4 వెలది యెందు 

నున్న దిటనుండి యెచటికి 4 నువిద యేన. ౨౯ 1651 

ఆ, ఎవ్వుం డపవారించె? 4 నెవ్షీడు భతీంచం, జెప్పవయ్య! యిపుడు + సీత! నీవ్ర 
తీరువ్రుమటుగునందు 4 దా౭గి నన్నెణుంగంగం జూలవై తి వనుచఛు+లీలంబలుక, 

క, తలపోయుదువో మడి నవ్వులాట లిక జూలుంజూలు. 4 బొ లెద నా ర్ర౯ 

బలనా యిచటికి రమా, పొలతీ! సౌమ్యుస్వభావ + పూజ్యా. యిచటక౯. ర 

క, చిరకాలము లాలించుట, కరమనురాగమున జంకు4గనక్యె నీయా 

దరమునకుం బా త్రములగు, హారిణనికువ్ర లిప్టు నిన్ను + నా శృమమందు౯, ౫ 

క, కనుగొన శెంతయు న్నార్తికొ, గనుదమ్ములనుండి నీరు + గాజంగ నిన్నే 
మనమున6 దలంచుచున్నవి,), యనుజా! బ్రదుకంగంజూల 4 నంగన బేమి౯, ౫4 

ఆ, జనకజాపవారణశ4జనితమహాదు $ ఖ,మున నె నేనుం జావ 4 నను సురపురి 

తండ్రి దళరథుండు 4 ధరణీశ్వరుండు చూడం గలండు నిశ్చయమిది4పలుకు లేల. 

సీ, నేనాజ్ఞ చేయ (గా + నానకిచొప్పునం బదునాల్లువర్ష ముల్ 4 వని వసింతు 

నని శపథము పల్కి +యాకాలమ్మేను బూ ర్రియాటకు మునుశముందె యిచటి 

శెట్లువచ్చిలీవి నీ 4 విచ్చం జరించెడువాండ వసత్యంబు 4 పలుకువాంయడ 

వార్యుండ వే కా వ4నార్యుండ వే భళాదు వని నన్ను బరలోక4మునను దండ్రి 

కే.కాంచి చీచీ యటంచు నిశక్క_ముగ నింద 

చేయునే లత్ముణా! "యేమి+సేయువాండ; 

2సుందరనితంబమధ్యమ?క్ భి తాంగి 
జనకజా! యీవనంబున 4 వనరు నన్ను. ౯ 1668 

క, పరవళుని౯ా దుఠఖా రుని, బరిభగ్నమనోరథుకా విశభంగమతిని న 

- న్నరయక దీనునిం గపటా, చరణుని సిరి విడుచునట్లు + సాధ్వీ వీవు౯. ౧౦ 

1 పృకృవ్యా రుచికా ఛుజౌ-అనిమూలము. భుజగృహణం వో కక్ళతవికారవి కేవః -ఆని ' 

వ్యాఖ్య 2 క్వ..గచ్చనీ షరారోాహీ మా ముళ్ళ ఎజి. సుమధ్య మే- అనిమాలముం 
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శే, ఎచటి కే పోవుచున్నా వ$హీనదు8ఖ 
మునను గుందెడు ననుడించి 4 చనలవలదు; 

నిన్ను విడిచి నిమేష మే4ని మనంజూల.6 

ట్రాణములం బాయువా(డనో 4 పద్మనయన. ౧౦ 1665 

. అని విలపించుచు సీతం, గనగా౭ దగ్గరపడుచు మిగుల4గందుచు దు8ఖం 

బున నేడ్చుచు నుండియు సీతను గానండయ్యె నట న4తం డచ్చోటక్, ౧౧౪ 

గురుపంకనినుగ్నంబగు, కరివలె జానకిని గాన్మకయె; దుగఖసరి 

ద్భరమున మునుంగు శ్రీరఘు, వరుంగని లత్మేణుండు తాను4వథలం౦బడియుక్, 

. అతని హితంబె కోరుచు మ4హోవులి దిర్ల ర్భ భుజా! నితాంతముకా 

వెతేలం గనంగ నేల? యింక 4 విక్ర, ము'మెప్పంగ నన్ను (గాడీ యా 

శీ తినుతం గాంచుయశ్నమును + జేయుము కానన మిద్దియుక్ గుహో 

ప్రతిమల తాగ్భహంబులను 4 ఛెసిలుం గావున నెందునుండనా, ౧౮ 1660 

. వనసంచారము చేయు వ్రీతి యలర౯ 4 వాగపూర శేళీతతుల్ 

దనరకా జానకీయుండుంగాన వనికిం 4 దాంబోయియో లేక చ 

క్కనిపుష్పుంబుల నొప్పు పద్యవనముం 4 గానంగనో పోయియుం 

డును; లేకున్నను స్నానకృత్యముననై. + నూత్న ద్యుమం బొప్పంగన్. ౧౫ 
శే, నూనవంజుళ సేవితం 4 బె ననదికీ (6 

బోయియుండును వనమున 4 నేయెడలనొ 

నవ్వులాటకులా భూత4నయ కుణంబు 

డాంగయుండును గానం గ4డంగి మనము. ౧౬ 1610 

. వెదకుదమో పురువవరా, సుదతి మనల ఛీతిచేత + స్రుక్కింపంగం గో 

రి దగంగనొ మనళ శా, మది నెజటు(గంగందలంచియోూ వి(మనుజగ్గలిలో౯. 

. వని నొకట దా/గయు౦డును, గనుకళా (గ్రీనుంతుండా! ని4కామము ధాత్రీ 

తనయకా వెదుకం బ్రయత్నం, బును జేయుద మంకళీఘ్రమునంగడువూన్న్ క్. 

. నీకిష్ట ముండిన 4 నీకాననం బెల్ల జూనకియుండెడు 4 స్థలము చెటు 

వెదకుదచో రాను'4నుది దుః ఖమూనకు; మనుచు స్నేహంబున4ననుజుండాడ 

విని యు కర్తే యిది 4 యని మదినెంచుచు లతృణుతోంగూడి 4 లలన వెదుక్6 

బూసనె; నద్దశరథ4నూను + లిద్దణు నంత వనన దీగరీనరో4+వరములందు 

శే, నెల్లతావుల వెదకుచు 4 నుల్ల మడల 

నందు గల. ప పస, సవణగిరి 4 నలరు సాను 

వులను గువాలను ఏ శ్రీఖరావ$ళులను వెదకి 

సీతంగానక దుంఖంబుం 4 జెంది రవల. ౨౧ 1678 

చ. గరవరముందు నందు బరి4కించి తలోదరి గానరొమికి౯ 

బరిపరిం బొక్కి రాభువుండు-+ పల్కెను లత్షణు. గారచి తమ్ముడా 



ఆరణ్య కాండము “౬౧ సర్షము, 91t 

కేధరవరమందు నెల్చెడలం + దాల్మినిం జూచితింగాని యాశుభాం 
గి! రమణి గానరా దొకటం 4 న్స్సే పొసంగియెయుండు నీతకున్. ౨౨ [671 

చ. అనవిని దండకాటవిని 4 నంతేటనుం బరికించుచు౯ మనం 

బునం గడు దుంఖమొంది రఘుశపుంగవు నన్నను దీ ప్రకేజసుం 

గని యిటుపల్కె లత్షుణుండు; 4 కాంచనచేలుండు పూర్వ మాబలికా 

దనుజునిం గట్టి యాధరణి: + దాం గొనినట్టుల నీవ జూనకి౯ 

గొని చనినట్టివాని ననిశగూల్సి సతెం నోనంజాలు 'దడెంతీయున్ ౨౪ 1615 

తే, ఓమహా ప్రాజ్ఞ! నిక్కమె 4 యొప్పునిదియు 
ననుచు సౌవ్భా కమొప్పంగ 4+ ననుజు. డనిన 

ఏనియు దూకెఖాభివాతేచి త్ర4మున నతండు 

పలికె జై న్యముతోంప ని+ట్టులని యపుడు. ౨౫౪ 167: 
సీ, వనినిందుంబూచిన + వారిజములు గలసరసుల; బహాుళకం+వరము లొప్ప 

నిర్ష్యరంబులు దగ + నెజినొప్పు నీగిరినంతేట వెవకీతి 4 మింతినాదు 
ప్రాణాధికను జూడథీవచ్చునన్నట్టి యాశనుగాని గానరా 4 దనుజ నాకు 

ననుచు రాముండు నీ+తా పవారణ దుకఖకర్భితు (డై యేక్సి + కడువగలను 

కే. గలంగుట౯ మూర్చ మునిలౌను $ తణము; తాప 
వుంది యంగాళి కృశియింప శ డెందమందు 

సంజ్ఞ నరియింపం జేష్టలు 4+ చాల దూల 

నాతురుండయి దుకఖా రుశడె యతండు, ౨౮౦ 1617 

"జే, వేండినిట్టూర్పులను బుచ్చి 4 వవాస్టబమకి 

యగుచు6 జదికిలంబడజ్యె. బ+ద్ధాయతామీ. 

జైన రాఘవుం డూర్పుల 4 నట్లు పుచ్చి 

బాప్పుగద్దదుడై దుగఖశివరనకుం డయి. ౨౯౫ 16178 

క, అయ్యో! ప్రియురాలా! యని, చెయ్యమ్తున( బలికి యీడ్చె; + నిర్మలమతియె 
2 యెయ్యొడలబంధు హితము నె, యొయ్యనందలం చుచునుబుద్ధి(యొప్ప వెలయంగన్ . 

తే. ధర్యవే_క్తయునగు సుమి4త్రాసుతుండు 

ప్రశ్రీ శాంజలియయి బహ భంగులక౯ వి 

నయము పొలుపొంధుచుండ న4న్ననుహితో కు 
లను దగంబల్కి యూ అడి4ల్లంగను జేసె 3౧ 1620 

క, 3 అనుజుండు చెప్పిన యాసాం,త్వనవచనము లై త్రోసి + భార్యను జూడం 
గను లేమికి మరలక మర్కలను రోదన మొకట. జేసెశలత్మణు( గనుచున్, 3౨ 

అటువదియొ కటవ సర్లము సంపూర్ణయు, 

=" 

1 ధరపకమందు=పర్వత శ్రే స్ట సమునందు. 2 లక్ష్మణః ప్రీ య'భాంధఐః -అనిమూ, 3 అనాద్భత్య 

తు తద్వాక్యమ్ లక్షణోస్థప్రటాస్యుతమ-అనిమూ. 
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౬౨౨వ సర్లము, 

ఎంధుకు రాముడు సీతనుగూర్చి మరల విలపిందుట. శుర్టుం 

చ. జనకజ గాన కవ్విరహసంతత తా పవిత ప్పచిత్తు. డై 
వనరువాలోచనుండు గురు చాహుండు ఏ ధర్మ విదు త్తముండు స 
జ్ఞ నపరిరకుకుండు రఘయుళీస త్రము జెంతయు నే సా ర్తి నేచ్చె; న 

వనితను జూడకున్న స, సరపాణవళంగతుం డౌట నెంతయున్. ౧4 1699 

క, దారను గనుచున్నశ్లు,  భూరివిలాపాత్ర యమున 4 బొందూనక్ గం 

ఎరలేం బాసిన వాక్కుల, శ్ర కీ రాము" డిట్లు పల్కె; 4 వ్రైయసి! నీతా! ౨ 1688 

per పూానులసె పె బ్రమ 4 బూనియుందువు నీవు పుప్చితాకోకాఖ్య భూజు శాఖ 

లను నీదు వ మృదు దేహమును నాకు దుఖమ్ము వృద్ధి చేయుచు నేల4యిట్లు నప్పు 
కొను చున్నదానన్రు 4 కనినాండ నినుం గడా  యూచ్చాదనం లేల? 0 యవనిపు క్ర త్రి! 
కదలి కాకాండసం4 కాశోరువులు నీకు. గలవు వానిని నీవు 4 కదళి కాంత 

శే,రమున దా(చిన నవిరెండు 4 రవుణి! నాకు 
గన (బడు చునున్న వే; చక్క_4గా మబుంగు. 

చేసికొన నేర; విచె పరి(హాసమున కుం 

గర్లి కారవనంబున 4 గడ నీవు, ర౪ 1684 

క. చరియించుచున్న దానవు, తరుణి! పరిహాసమిద్ది + తగ బాధను నా 
కు రయరబున. గట్లం చెడుల బరిహాసం జీల? ౩ సవాలు 4 బద్యాశ్నీ యింర్న్. ౫ 

క. ధరణిసుతా! ప్రాణ ప్రియ, వరయంగ నాకీవ్రగాటె + యబ్లాట నింకం 
బరిహాస మేల చేా సమ, తరుణి! శ్రమ మొందినాండం + డగీదిరవామునన్, స 

తే, అట్టి నాకిట్టి పరిహాస 4 మంతేయింపు 
_ గాల జెలంగక యున్న ది4క్కాలవుందు 

సీత్ర! పరిహాస మిది విశే+మీంచి యాశ్ర, 
మములయం దప్రళశ_సమౌా 4 వుదిం దలంప, ౬౪ 1681 

క్ పరిహాస వ్రియనీలవు, తరుణీ! నీవాట నిపుడు 4 తగ నెటీంగిలతిం జూ 

సుపచిరవి శాలనయనా, పరికింపంగ6 బర్ష శాల 4 త్వద్విరవామునన్. ౭ 1688 

శూన్యమైయున్నది+చ్చోటికి నికరమ్యు; దనుజులు లక్షణా! 4 ధరణివుత్రి 
భవ్నీంచఛియుందు ర4పపారించుకొనిపోయి యెననుందురు నిశ్చయం + యిద్ది 

కాకున్న నేనెంతథ4గా విలపించిన సీత రాక ౮ యువేశ్షం 4 చెందియున్న 

జే యిట్టులుండునా; +యూమృగయూధముల్ కన్నీ రువిడుభుచుం+గలంతనొంది 

er 

1 ఈపద్యమందు 6 చేర్కొ_ నిన విశేషణములన్భియు మాలానుసాకములేయని యొజు౦గందగు. 

ఈపద్య మందలి భాసములన్నియు గోవిందరాజుల యభి పాయా నుసరణముతే యని తెలియఫలయు, 



ఆరణి కాం కను = క్షం సర్లము, 9128 

"లే. యుండుటం జూడ జానకీ 4 నుగ దనుజు 

లెవరొ భతీంచిరని తోంది + నిశ్తై యయ్యు 

ననుచు నివి చెప్పుచున్నట్టు 4 లగ పడియెడీ; 

యక్కటా! ప్రేయసీ! సాధ్వి! 4 యవనితనయ. ౧౦ 1689 

క, వరవర్ణిని పూజ్యమతీ, యరణర్దిమున నీన్ర నాశ4ముందాటచే నా 

పురమున గై శేయియు సృక్విరము™ నానే నకామ+ధన్యమతియునౌ, ౧౦౪ 

చ. జనక్జ6 గూడీవచ్చి యిట 4 జానకి బోనం నొంటిగా. బురం 

ఖునకును బోయి శూన్ధిమయి + వాంకమువాసిన సౌధమెట్లు చొ 

తున; నను వీర్యహీనుండని 4 దుమ్షుండటంచు దయావిహీనుండం 
చును జను లాడువారుగద; + కోణితనూజ తొలంగిపోవ(౫కా. ౧౨ 1691 

కే, బ్రదికియుండంగనోప నా4భార్యం బాసి 

కాన నాకాతరత్వము 4 కడుబ్ర కాళ 

మయంగా చే యరణ్యగంబు4నందు నుండు 

పనిని నెజివేర్చి నేం బుర4మునకు బోవ ౧౨౪ 1699 

క, జనకుందు మిథి బేశుండు వే, చనుబెంచి ననుం దమిం గు$శల మడుగుతణి ౯ 

గనువాండ నెట్లు తేన్ముఖ మును జనకు(డు తనదు కూర్త్యిథీవు త్రిక నీత్రకా, ౧౫ 

క. కనుగొనక నీత లేకయె, చనుజెంచిన నన్నుంజూచి + స్వదుహితపై నె 

కొను న్నేవాంబున మూర్చక్,మునుంగుంగ దాదుకఖపూ ర4+మునమున్లుట వేన్ 4 

తే. నిశ్చృయంబిది భరతుండు + నెబ్మ్బినేల, భవ్యరీతిగ నొవ్పిన + ప_త్తనమున 

శీను బోనోప నీతయె 4 లేనియెడల, స్వర్షము౯ కూన్య మేయగుం+బల్కు లేల, 

చ వనీ నను లత్మణా! విడిచి + భవృతమంబగు నయ్య యోధ్యకుకా 

జనుము నుహీజ బౌనీ మన4జాల నబెప్విధినైన; నీవు ప 

త్రనమున కేగి యబృ్భరతుం 4 దత్పరతం చిగియాఅం గౌంగిటం 

గొని మదుదీడితంబనుచుం 4 గోరికం బల్కుమ తప్పకుండంగన్. ౧౭ 1696 

క, అనుమతి నిచ్చె రాముం, డనఘా! పాలింపు మింక 4 నవనిం దమితో 

ననీచప్పి నాయనుజ్జ ౯ జననులకుకా వందనములు4సలుపు ముగురకుక్, ౧౮౪ 

ఆ. చెప్పినట్లు నీవు 4 చేయువాండవు కాన, సత్ప్రయత్నమునను 4 జనని నెమ్మి 

గాచుచుంశవలయు 4 గడుళ త్రుకర్ళనా, సీతయిట్లు వని న4శించు కొల్ల, ౧౯|| 

క, జననికీ. గానల్వకు నీ వనుమానము లేక చెప్ప+నగు నని యేడ్చె౯్; 

2వనజాతీ సుశకేళిని సీతను గానక వనిని వెదకి + బై న్యముతో౭ప౯, ౨౦౪ 

క, ఖఘనుంకగు రాముం డేడ్వం, గని లక్ష్మణుం డంత థీతిం * గని మోము కలం 

కను బొంద నాతురుండై ,” మనమునవ్యధమి గులుచు౦డ4+ మూ, న్పడియుం డె౯- 

అజువదిరెండవ సర్గము సంపూర్ణము. 

వాసకామా క్వయాజేవ్ కైకేయీ సా భవిష్యతి-అని మా. 2 శయావినా న్గుకేశ్యా-ఆని 

మూ. 3 భృళ మాతుకో బభూప-అనిమూ, 

115 



914 ఆంధ్ర శ్రీమద్రామాయణమ; 

౬3 = వ సగము. 
౧ 

దరు రాముడు మఠళల విలపించుట. దూరా 

సవ. నరపతిపుక్తుం డాతండు మ4నంబునం శ్రయసినిం దలంపంగాం 

రా 

తే, 

క, 

క 

లె, 

క, 

సీ, 

బరణగొౌడు మోవాము౯ జనకు4పట్టిని బాయుట చేతం గల్టుదు 

స్తరనుగు దుఠఖముక్ " దనను 4 జూలంగ బాధయొనర్సుచుండ సో 

దరునకు ఖేనముకా మది ని౪తాంతముం బుట్ట (గ౦జేయుచుక వనిన్. ౧ 1101 

, ఆ రకాపుడగుచు + నత్యంతఖేవమ్ము, మరలంబాంటె శోక 4 మురుతరముగ 

నంది స్రుక్కుచున్న 4 యాలక్షుణునిం జూచి, దారశోక మధిక4తరముగా(గ, 

రాము డాశోకపా(రావారమున ముని వ్యసనానురూపమౌా 4 పలుకులొప్ప 

వేండినిట్టూర్పులు + నిడుచుచు నేడ్చుచు దుకిఖవాకంబులశతో' సహోద 

రునిం గని యిటుపల్కె; + వినవయ్య లత్మణా! పాపకృత్యములునా4వ లనొ నర్భి 

నట్టి వాం డింఠొకం 4+ డవనిలో నేందప్ప నుండండంచు. దలంచుశ4చున్నవాండ 

వరుసశోకంబు వెంటనే 4 వచ్చు శోక 

మస్కదీయహృదంతర 4 మచక్లై మనసు 

గడంగి ఛేదించుచున్నది 4 కదలకుండ 

చాదుకొనుచున్న చేనుని 4 పలుకువా(డ. 3 1703 

తొలిజన్యంబున నేం గా వలయు ననుచుం గోరికోరి + పాపపుంగార్వం 

బులు సెక్కు చేసినాండను చొలంగక దురఖముల వెంట 4 దుగఖము లిచటన్ . 

కనబడు చున్నవి నిజమిది యనుజా! తత్పాపఫలమె 4 యగు నిప్పుడు దా 

నినె యనుభవించుకాలము, చనుదెంచెకొ వినుము దుంఖ4సంతతిరీతిన్ . ర 

రాజ్య నాశము బంధువా+రములపిడి 

వచ్చుటయు.6) దం డ్రిమురణంబు 4 వజులు జనని 

వీడీచివచ్చుట యివియెల్లం 4 గడంగి వరుస 

దలంచుకొన నిండంజేసె వ్వ4థావితలిని, ౫ 1706 

జన ళూన్వవనిక్ వచ్చి య,వనిజం గనుంగొనుచు నవయళివంబుల కష్టం 

బును గనుచు నట్టి దుక ఖం,బును మజఅచియెయుంటి; నిపుడు 4ఘోూ సుతనిందు౯. 

కంచాసితిని గాన4వడిం గాష్టములనుండియగ్ని హోత్రు (డుమండు$నట్లు మరల 

నాదుగఖ మతితీ వ+మై ప్రజ్వరిల్లైను; భీరువు నార్యయు. + బ్రియయునై న 

నా భార్య బలిమిని + నభమునC సొనిపోవం బలవించుచుం బెనుశభ యమువలన 

వికృత స్వరంబుగా 4 విలపించియుండును మిక్కు_టంబుగC దనమేలగు స్వర 

* కామేన శోకేన చ పీడ్యమాన$-అనిమా, ఇస్ట్ర వియోగజ శ్లోకః, కామజం చి ల్తేవిపళ 

త్వం మోహ ।-అని వాస్టఖ్యః 



లే, 

చ, 

లో 

UK 

చ. 

ఆరణస్ట కాండము ౬౨ సరము, ర్ట [గ 

మంతరింపంగ నిశ్చయం $4 బౌనిదియును; 

1Xన్నులకు విందు చేయుచు. 4 గరుక 

చందనమునకుం దగినవై 4 సతము వృత్త 

ములయి తీనరు ప్రియాకో చమ్తు లిపు శకట. ౭౪4 1703 
* వనుజు6ంచు తినుటకు దై ంపంగ్, ఫఘనశోణేకపంకమందుం + గడుమున్లుచుం బాం 

పును బాసి యొప్పకుండును, వినుమా! నిజమిద్ది; దై వ4విధి యిటులుశ్నే. ౮ 

అనయము తీయనై మదికి 4 హర్షము నింపుచు మెత్తనెన నా 

కష్టినికర మొప్ప. శేక్లధ్రర ఖీ మందముగా, బరికుంచితంబుగాం 

గనంబడ వెల్లు భూసుతీము+ఖం బపు డాసురవై 8 జావశం 

బునం దగియుంట రాహుముఖ+ము౦ దగం జొచ్చిన చంద్రు, రీతి గక, ౯ 

. ఏమాత్రము భానిల్లదు, సౌమిత్రే! నిశక్చయమిది; 4 సతతము నన్నే 
వేమాము ముట్టంగోరు ము, జేమానవు ముట్ట. దలయ 4 టె త్రీజ సనక. ౯౮ 

అట్టి సాధ్గిషకంఠ 4 మనయము హోరాళి, నలకు నట్టిదాని 4 ననుకు లిపుడు 

విజనవనమునందు 4 వితచిర కృ౦బులం దొ వియురదు"కే ముశనంబు మాటు, 

జనశూన్యాటవి చేనుం, గనంబడమిని దనుజగణము 4 కడువడి. కె కార్యం 

బున దను గొనిపోవ( జక్కనివిపులాతులను విచ్చి 4 కనుచుకా ద్రోవ౯, 

. *కొాంచపిట్టవలెనె + యంచి దితధ్యనిమిోణ విల పించియుందు నే; (వినును! యనుజ! 

గొవ్పస్వభావమ్మ ము 4 గూడి కాంతీసి త యె తనరారు నా+నీత యీ వి 

జనమాస్థలంబున 4 మును నీశిలాతలంబున నన్ను6గూడి దాథపుననె గూరు 

చుండి నవ్వులువాల4నొప్ప(గానీనుంజూచి పహోస్ఫోో కులనుమోర4లాత్య ౧దలంచు 

కొన్నది చేయంగం 4 గోరుదురాశ_క్తి కలవార లనునిట్ట * కమ్రువాక్య 

, ములను జెప్పుచుండె; 4 నిలంగల నదుల గో దావరియె వరిహ్థ4యె వజ లెడు 

దానియందు భూమి 4తనయకు సం ప్రి వీ తి కలదు పోయియున్న 4 ) కాంత నదికి, 

. అనితల(వెద ననువిడిచి యె, వనిత 'సువుడు గాని యొంటి4వరనదికిం బో 

యిన బే లేదు కదా కావున నట్లు తలంపరాదు 4 య. నేను౯ా, ౧౩ 115 

సరసిజవ క్ర పంకజవి(కాలనునేత్ర, ధరిత్రిపుత్తి యా 

సరసిజ ముల్ గ్ర హ్ ంస నాక చం వమునం జేనియుండునేమొ య 

కరణం దలరహరాదు ననుం+గామిని యెప్సుడుకాని వాసి యా 

సరసిజసం గ హోర్గమయి Ok] వలినీస్థలి శే లేదుగా. ౧ర 1716 

వనమిది పూచియున్న బసేష4 పావనవృవము లొప్పుచుండ జీ 

క్క నిపలుపథీగుంపులొగిం 4+ గ్రాలుచు నుండ నొప్పుచున్న దీ 

1 తౌ లోహితస్య ప్రియదర్శనస్య సదోచితౌ వు శ్రమచందనస్య, వృత స్టనౌ వో శిరవంక 

దిగా _అనిమూనఐము, 2 అస్మి క మయా సౌార్గ ముదారనీలా ,,. _బహువాక్యజాలమ్- _అనిమాలము, దీనికి 

గేేవిందరాజాలు వ్రాసీన యర్భనంతేయు ను సంత _ప్పమని యె టుంగఐలయా, 
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వనమున కేగియుండునొకొ 4 పల్కాంగ నిట్లు అయు క్ర మింతి భీ 

తిని దగియుండు నొంటి వస్మతికా తణమైనను నుండ భ్రీతిలుక, ౧౫ 1711 

సీ, ఆదిత్యుండా! లోకళమం దేమి జరగుచు నున్నదో యేమికా4+నున్నదొ యది 

యంతయు నెజుంగుదు 4 వంతియొ కాక లోకులు చేయుపుణ్యాఘథములకు నావ, 
వాదువు; నాసా ధ్విశథయరిగె నడి! కెవ్వరై న హింసించిరాశయనిశ మొక్క 

శోకకు నాపాలు 4 నాకింక సీత్రవా రల జెప్పుమా జగ4త్చా?ణ' నీరు 

"లే, సకలలోకంబులందును 4 జరుగువార్త 

"లెవ్వి యైన నెబుంగనౌ 4 నెపుడుగాని 

నీకు. చెలియనివా రయే + లేకయు౦డు 

సాధుకులభిన యాపీత 4 చనిన తేజంగు. ౧౬౦ 1718 

లే, ఎలుంగంజెప్పుమ దానిని + చెవ్వీరై న 
బలీమిమై( నొనిపోయిరో + లలనతా నె 

మృతిని బొందెనొ యేదారి+ నేని గలదొ 
యనుచు విలవీంచుచుక౯ొ రాము: $€ డడుగుచుండె. ౧౭ 1719 

క, విలవించి శోకవళులై , కలవిలపాటొంది మూర్భంశగాంచిన రాముం 
గలంగయచు. గని లవ్ష్మణుం డిముల ధై ర్యము గల్లి న్యాయ 4మునుఖూనితీగ ౯. 

క, అప్పటికిం దగువా రేల, నొప్పుగ నిట్ట నుచు బల్కె + నోరామా! నీ 
విప్పుడు శోకము విడువుము, సొప్పగ ఛై ర్యమును డెచ్చు4కొనుమా యింక౯. 

క, రమణిని వెదుకంగ నుత్సా,వాము గ కొనుమా, ధరి త్రీి($యందును నుత్సా 

హొముగల మనుమ్యు లతిక్కష్టముే సాధింపందగిన 4 చక్కనిపనులక౯ ౧౯ 
ర్, సులభముగ సాధించుచు.ల గలంగని మది గ్రాలువారు4గద యని యిట్లు 

OD 
జ వలశోద్యుండై న లత్ముణుం డలఘు ప్ర శో గుముమీాణి $ నట్టు పలికిన౯.. ౧ 

శే ఆర్హండై రాఘవుడు వాన్ 4 నాత్ర ర గొనక 

ఛై ర్యమును బాణి (దోలి ని(తాంత దు8ఖ 

మున మునింగను దనశ_క్రీ 4 గని యితరులు 

(భ్రాంతినొండక యుండంగా4వలయు ననుచు. ౨౦ 1724 

అజువదిమూ6డవ సర్లము సంపూర్ణము. 

జర వ సర్లము, 

రామలక్ష్మణులు ఇదకుచుం ట్రోవలో6 గన(బడీన సటుతుంచే కీ కీర కొనిపోవంబజెనని యొణు౦ంగుట, 

క, దీనుండై. శ్రీరాముడు, దీనో కుల ననుజుంగాంచి 4 తెప్పున నిటం బెం 

పూనిన న గోదావరిలో, జానకి కలబేమొ యరనసి 4 చక్కయగరమ్హా. ౧ 125 

1 ఈభొగమును మహే హీళ్వరశీ ర్థులు ఇతరపురాణమునుండి యుదవారించిన ప్ర, మాణములు. .తభ్ళా 

ఇ్లము తెని(గించుబలో ననపిసరమని వ్రాయలడ లేదని పాఠకులు గ్రుహొంపనల చ్, 
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క సరవసీకవువాములం గోయయ, సరసీజముఖ యరిగియుంకం 4 జనునందుల కే 

యరిగినదేమోా గోదా,వరికిం జని మాచిరమ్ము 4+ త్వరంగా ననియెక. ౧౪ 1726 

క, అరిపీరనిషాదను౭డై. ) పరంగెడు సౌమిత్రి రాము(పల్యుల( గని స 

తప్పిరగతిం జని యాగోదా ఎవరిలో, గల ేవ్రలందు 4 వరుస వెపకుచు౯. 
కే చనుదెంచి రామచంద్రు,న, కనియికా దిర్థములయందు 4 నగపడ లే డా 

మెను బిలిచినాండ నావ, సన మామెకు *ః ఏనుగయబడిన4జాడ నెబు౭ంగం జూ, ఇ 
కే, జనకజు శ్రేశవినాళిని, యనుమానములేక యెచటి 4 కరిగానొ యాసా 

ధ్వినిసాడి యున్న దేశేం,బును దెలియక యున్న వాడ 4 బుధనుతచంతా. ర 
చ, అనియనుజుండు చెప్ప విని + యారఘునాముండు తష మోవహాముం 

గనుటను దీనుడై యపుడు 4 గాతమిలో వెదుకంగం. చాన చే 
చనియె; నదీవతంసమును 4 జయ్యనం జెంతేను గాంచి యెచ్చట౯ 
జనకజ యున్నదంచడి7; 4 సాంద్రవనంబున నున్నసత్తుముల్. ౬ [780 

ఆ. చంపందగిన రాకు4స ప్ర భుండా రావృణుండు బలిమి నీతేశేనుం నొనిచనె 
ననుచు జెప్పవయ్యె + నక్షై గోదావరి పలుకదయ్యె నీత4వా ర్హ నపుడు. ౭ 

2౨౪ 

సీ, రాము డీరీతిగా 4 రమణికై. శోకింప నానది యతనితో? 4 చానుగాన 
చప్పకుండుబుగా క4యప్పుడా భూతముల్ మాకుంగాం జెప్పుమాశ+మానిని తెజుం 
గని యెంతపురికొల్చ్సి4నను జెప్పుడయ్యె; నానది రావణుని భీవ4ణమగు తనువు 
నాదురాత్తునివగు 4 నతిదుష్ట్రకర్మ ంబులను జూచి తలంచి నెళమృనమునందు 

శే, భయమునొందిన దగుట చేం 4 బలుకదయ్యె 

సీత చనినట్టిరీతిని; 4 నాతతసతిం 

గానమికిల జూల స్రుక్కుచు 4 నొనది తస 

శేమియుం జెప్పకుండుట 4 నెంచి యతండు. ౯౪ 1782 
క. జనకజం గనుగొనువిషయం,బున నదిని నిరాశను డగుచు 4బొక్కు_చు ననుజుం 

గని పల్కె_ నిట్లు, సౌమ్య్యూ!, వినుమో గౌశీమియు నెంత 4 వేండిన నాకు. 
క, బదులిడకున్నది నేనింక, ముదితం చిగవిడిచి జనక4భూ పతిం గాస 

లస. దగం౦గని యృప్రియముగ, మదిం దూల నేమియనుదు4 మానినివా రక. 

తే, నేను రాజ్యము పోవ నీ$కాన వన్య 
వస్తువుల డిని మిక్కిలి 4 వంతం గుందు 

చుండ నానీత నావ్వథ6 4 జెందుచుండు 

గాదె యాలేమ యిప్పు జెక్కడికి చేగె. ౧౨; 1785 
క నిరతసుసహాయబంధూూ,త్క_రమును విడనాడి జనక4కన్యను గనుచుం 

దు రమణియ ౭ గానంబడ ది, త్రరుణంబున నిద్ర నెవ్విశధంబున€ గనుదుకా.౧౩ 

తె. ని ద్ర పట్టని నాకు నీ4నిశలు చాం, చీర్ధములె యహానటంచు మదిం దలంతుం 
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గనంబడున యేని సీత య; క్కాంతేగసాడి, యిచటి నుండాకినీనది4నివీనులను, 
చే, బ్రందుంగల పస, స వణ గిరి&యందు స్వేచ్చ 

నేను విహరింతునే। మృగ4నిచయ మిద్ది 

యోమహోపీర్వ' నను జూచు+చున్న దిప్లు 
సెక్కు_నారులు జూనకీ4విధము నాకు. ౧౫ 1739 

క, తెలుపంగ+ బూనియున్న,ట్టు లె 1యింగితములవలనం గడు నిజముగచే 

తెలియ౯్వచ్చెడు ననుచు, బలుకుచు నరపుంగవ్రుండు 4 వానిం గనియకొ, 

తే, బాహ్పసంరుద్ధదృష్టుల 4 వానింజూచి 

నీత్ర యెక క్యడీనున్దో + చెపుండ నాకు 

ననుచు బ్రశ్నించె నివ్విధి 4 నడుగ నవ్వి 

యన్నియుం దోడనేలేచి 46 యామ్యుదిశను. ౧౭ 1740 
క, కనుంగొనుచు నభస్థలమును, గనుచు న జేపథమునందు. 4 గాంతబలిమిమై 

దనుజునిచే నపహృశీయి, చనియెనొ యా త్రో'వబట్టి 4 సత్వరగతుల౯. ౧౮ 
క, పరుగెత్తుచు శ్రీరాముని, బరికించు చునుండ నెట్టి + పథమున నవి యం 

బరమును దహీణభూామిని, బరికించుచు ను పోవ 4 వాంఛించుటచేకా, ౧౯ 

2 ట్రై, వానిచేష్టల వలన న4వ్వానిభావ 

ములను లక్ష్యుణుం డెత్గెను 4 బుద్ధి మహిమ 

గన్న వాయకో"ట మృగములు 4 గన (బణిచిన 

చేష్టలను బట్టి మాటలు + ఇెప్పినస్సై. ౨౦ 1748 

క తలపోసి యింగితంబుల, వలన నభి ప్కాయమెల్ల 4 బరికించి మదిం 
దెలిసికొని యా _ర్లితో నే, పలికెలా జేర్టిహ్షం( గని దీన$వాక్కు_ లలరంగ౯ా ౨౦౫ 

క, దేవా! జానకి యెందన్సి నీవడుగంగ నీన్భుగములు 4 నింగిం గనుచు౯ 
-వేవేగ లేచి యాన్యుది, శావసుధం జూపంజొచ్చెం 4 జక్కంగ మనకుకా, ౨౧౪ 

ఆ. కనుక మనము వేగ 4+ కదలి నె నై రృతిదిక్కుం బట్టి చక్కంజనుద 4 మట్టులైన 

సీతం గాంచువా ర్త జెవినోం వచ్చును, గాకయున్న నార్యం 4 గనలనగును, 

క, అనవిని యా నీమంతుండు, చనుదము వేగంబె యనుచు 4 సహజునితోడం 
జనియెకా భూమేనిజక గం, గనుచుకా దవ్నీణముయట్టి + కాంతాకాంతుకా. 

క, ఆయన్నదమ్ము లిద్దజు, నాయడవిం గస్ట్యరీతు 4 లన్ని యుం దమలో 
వేయివిధంచుల సనుకొన్ను, ఛాయాసము "లెక్క చేయ 4 కరుగుచు నొళచవోకాొ, 

కొ, ధరణిపయి రాలియుండిన, తరుణి ధరించినసుమౌాళి 4 దగం గని రంతకా 
ధరపయి వృష్ట్రవిధంబుసం, దొరంగిన యాపూలంగాంచి 4 తోరంపువగతోక౯ా, 

1వ క్రకామా ఇన ఫీ మే ఇంగితా న్యు పలక యే _అనిమోా లము, 2 "తేషాం సచనసర్వస్వం 

లక్షయామూస చేంగిత మ్* అనిమూ లము 



ఆరణప్ణి కాండము డర నక్షము, y]g 

క, ఏరుంకౌ రఘువంకపృయోా రాశి విధుండు తనసథహోదగు వగం గ 

న్నీరును నించెడువానికా, దా రయమున( గాంచి సల్కె_ + దమ్హుండ! కంటే, 

సీ, ఈపుహ్పములగుజు 4 తకేనెజుంగుదు నేనె కాన ఏనింగోసి 4 కాంతకొాసంగ 

నా లేమకొప్పున 4 నవ్వానిధరియించె నాక్రియంబును గోరి 4 నళినమిత్రు 6 

డనిలుండు మిగుల వి+ఖ్యాకి మించినభూమి వాండనీయక చిమ్మోవై వ కెంతొ 

యాద్భతిం దాల్చుచు 4 నరసి రశ్నీంచుచు నున్నారని తలంచు+చున్నవాండ 
శే,ననుచు( బురుషర్ష భుండగు + నామహోను 

భావుం డాధార్మెకుండు మహో బావాుం డై 

యనుజునకుం జెప్పి పృసృవణా డ్రి గాంచి 

పలికె నోశీ తిభ్భాద్వర్య | 4 ననమునం౦దు. ౨౮౫ ఇన 

చ, నను విడనాడి కుందు లలథనామణే యో క్రుక సుందరాంగముం 

దనరంగం బోవుచుండం గనిశనాడవె యంచనం బర్వతంబు రా 

మునకొొగి నుత్తరంచికక 4 ముందువలెం జెలువారుచుండే; సా 

తనివిధ మెల్లం గాంచి రణ4వర్పుండు రాముడు రోధయు క్ర్తుండై ౨ లం 

క. హరి ముద్ర జంతువును భీకరముగ నదలించునట్లు + వైాధరమును గా 

వరమును గాౌంచినదాని౯, గర మదలించుచును బల్కె 4 గ్రావమ. యింకకా, 

క, ఏను నీసానువులను నేం దునుమాడక మునుపె నాదుశతొయ్యలి హేమా 

భను హేమ ప్రతిమను నాకును జూపుము లేకయున్న( 4 గ్రొవ్వడంగింతుక, 

సీ అని రాఘవుడు పల్క + నాయద్రి విని ప్రతిధ్వనిచేత జనకపుళ* క్రినిగుజీంచి 

చప్పినక్టేయుండె 4 శ్రీరఘుపతి తాను పల్మినమాటల 4 బదులుపల్కి 

త న్ననాదృతింజేసె + నన్న యూవానుగాంచి యుండుట చేతనా(యుర్వితేనయ+ 

జూపకయేపోయం+నోపంబున౯ రాము డాపర్వతముం. గాంచిశథియనియె నాదు 

తె, బాణళిఖం గాట్బి నిన్నిప్లు + భస్మరూపు( 

జేయువాండను బిదప ని4 సృణమహీజ 

పల్లవుండ వె యగుదు మెనవ్వరును నిన్ను. 

నొలువకుందురు నూ యని + పలికి నురలః 559 1755 

ఇా, తా కేశాననయె సుపూజ్యయగు సీ4తం జెప్పే యుండినకా 

సారా(స్ర్రుంబుల కోకవిలంగ నది చే 4 శే "ర్వంబునక్ జేయుదు౯ 

శూరా! లక్షణ! యంచు. బల్క రువతోం 4 జూడ్కు_ల్ విజృంభింప వ్ 

స్పారజ్వాలలం గాల్చ్ప( జూచుగతి నొ*ప్పం (గాలుచున్నంతలో౯, 3% 1156 

చ. దనుజుని భూరిపాదములు 4 తేద్గతఫీతీని రామునా శ్రమం 

కస్కిబున కరుగంగంగోరి యల4పుణర్టజనుండును వెంటనంటిరాం 

గని పలుచోట్లకుం దరుమ(శిగాంబడీ పాణి న వీత్ర పాదముల్ 

గనంబడెం బై కి నుబ్బినటు; + గాంతషదంబులం గాంఛి రాముండుక్* 5౬4 



920 ఆంధ్ర శ్రీను ద్రామాయణము 

క 

శే, 

ఆ, 

న్, 

లే. 

కం 

PA 

శే, 

దనుజుని పాదంబులనుం, గని భగ్నధనుస్సు( ధూణశ4కంబుల మజియొ 

యగన జెక్కు_రీతులకా విణి,గినరథమును గాంచి దుక ఖ4కీర రృహృదయుం డై. 

వ్రీయసహా దరులాంచి యీిళవిధము చూడు 

లక్షణా. వీశ్రవా సొమ్ము4లను వెలుంగు 

కనకబిందువు విందు రా4లీనవి వివిధ 

మాల్య ములు రాలియున్న వి4మృహినిగం కె. 9౯ 1759 

సీ, కనక బిందువులవ లెను మించి చి ది వ్రంబు లౌర కబిందువు4లందు నిందు 

భూమినంతటం గృమ్మి $ ఫాడకట్టుచున్నవి కనుమా, సహోదరా !4కామెరూపు 

లగు రావసులు పీళ4యంగంబ ౫ేదించి చేదించి వారలు 4 చెజిసగముగం 

బంచుకొనియి లేగ4ఛ&ీంచియో యుందు రన్నాలికొటకు నాశ$యసుకులిరువు 

రట వివాదమాడి 4 యెంతొెభయంక రృమైన యని నొనర్చి; 4 రమలమౌ క్తి 

కవుణి మయము త పథకనకభూవి.తము నై) ధరణి విటిగిపడిన 4 ధను వెవరిదొ. 

ఇనుపిల్లి ది యెవ్వరిదో, కను సౌమ్యా! తరుణరవిని4కాశము వరకాం 

చనమయమును నై వె దూర్యుమ;ణేనిక రఖ చితమ్మునగుచు 4 నెగడుకవచముకా. రర 

ఇద్ది యువ్వరిదో భూమి 4 నిచట చ్రెళ్లీ 

యున్నది'ె నూజుకమ్య్ముల 4 నొప్పి దివ్య 

మాలికాంచితమా ఛత్ర, తథమహితవండ 

మళ కతభావిభగ్నమై 4 4 యననిఫొరలగె, ఈరళ (762 

కనుమా యిది యువ్వనిదో, కనకతనుత్రాణములను 4 గాలి క్స్ఛావా 

ననముల( దగి భయదాకృతుులనొప్పు ఖరవాహనము లి4ల౯ నివాతేములై + 

. ఇవిగో యిందున్నవియే, యివి యెవ్వనివగునా? కాంతి¢నెసంగుచు దీప్తా 

గ్నవలె౯ ధగధగలాడెడు, * ప్రవిదారణ శేతనమిదె + పడియున్నదిల౯, ర౬4 

ఇది య పవిద్గంబ యెగ్టం, Xద కాం గ్రామికరథంబు 4 కదడుభగ్నం బే 

యిదె కూలేయున్న దిచ్చట, నిది యెవ్వరిదో వచింపు 4 మిప్పుడు సహజా. రః 

. కన కాంచిశములయి।కాండి యంతవిశాలములయియొ ప్పెడి బా ఇ4ములి వెయెల్ల 

తావ్రలం బడియున్న4 వే విశ్వ్శభయదకర్ముని వగునో యివ్వి + యనుజకనుమ 

శరపూర్ణ ములగు ని(వంగముల్ రెండును విధ స్తములగుచు.శీబృథ్వింబడి యె. 

గనుమె “పగ్గంబుల + మునికోల6 ౫ గ భరియించి మృతుండయి 4* యిలనుబడీన 

యీతీ6 డెవ్షనిసా రథి(యో తలంపం 

బురుషకుంజర! యోసౌమ్య 4 యిరువురనుణి 

కుండలో స్రీ షములనొప్పి + కూలియున్న 
2ాముర 'గృాహాలను నిట 4 సరగ గనుమ గం 1766 

] సమురధ్వజః-అనిమాలము. 2 చామ ర్తా హిణా సౌమ్య సోఫ్టీషమణికుండలౌ- ఆనియాలము, 



ఆ, 

తే, 

క 

2 

తే. 

ల 

రణ్యాకాండము “౬౪ సర్తము, 921 

. విశెవ్వనివారో; యీ, డారియు నొకరాతునునిడె 4 తథ్యమ్తిది యా 
ఘోరసురాకులసె మును, వై రము నామదిని చేదు + వాచియసక తుల్. గంట 

వుంశవజకు నోర్చిళయే యుంటి నావ్ రృమిపుడు శవగుణముగ 4 చెసా జుమ్ము 

కాన వారియసునీ4థ కాయము. దుడముట్లం, కే యువాండ య జూడం 4 జెల్లు నీకు, 

జనకపు క్రిం దపస్విని 4 సంతతో గ 

హృదయులై కామరూపులై 4 పాదలు దనుజు 

లపవారడించియి చంవియొ 4 యాశల డినియొ 

యుందు; రీయు గ కానన4మందు సీత, ౫౨ 1169 

. దనుజులచే నపహృృతమై, చనుచుండంగ నాపదలను 4 జనులం బోచుకా 

ఘనధర్శ మందు రదియి,నను గావం నలంపదయ్యు 4 నాసత్ నకటాః ౫% 

దనుజులు తినియో బలిమిం, గొని చనియో సీశఠనుండ.: 4 గూరిమి నికనా 

కును గూర్ప(జాలుదురొ యే, దనుజారులు లక్ష్మణా! యథావిధి. జెపుమూ. 
వ్రీయమును జేయం గోరిక్కృయె యమ ర్షుష్టలకుండు నేని 4 యింకిం గాపా 

డియ యుందురుగా; యోనా, పియసోడదర. వినుము లోక్కవితతులశ కి౯, 

| సృజియించు నంతవాఢశడే యెనకూరుండే 

మైనను వాడు ద4మూళువై న 

సతనిసాభుర్ధ నమ్ము + నరయమి భూతాళి 

యవమానముం' గల్లు +నట్లు చేయు 

నివి స్యభావమె యగు; 4+ నే లోకహితమందు 

నాస క్రి గలవా(డ + నగుటవేత 

మృుదుచిత్తుండ నె యయి 4 సదయుండనై దాంతుం 

డనె యయియుండుట( 4+ గని యమరులు 

వీర్ణహీనునిగా నన్ను 4 విశ్వసించు 
చున్నవారిది నిశ్చయ $+ మోసుమి శ్ర 

తనయ! నన్న్నొగిం జెందిన + వినయముఖసు 

గుణములు౯ దోవములె యయ్యె + గణన సేయ. ౫౬ 1778 

దనుజులకును భూకాళికి, వినాశమున కే మదీయ +4 విత తీగుణంబ 

య్యును దోవముగా నిప్పుడు,గనుకకా దయవిడి చి క్రో ధశకలితు(డ నగుదుక, 

ఖరకరుం డున్నతుండయియు. 4 ౫ంజవిరోధి నమురీచుల౯ా భయం 

కరగతి స్ర్వీయకాంతులను + గాటముగా నుపసంవారించి యె 

కరణి వెలుంగు నట్టులె ని కామము నాదగు తేజముక గుణో 

తరము నడంగంద్రూక్కుచు 6 ద4గం జెలువా లెడు నుజ్జ వ్రలంబుగాక్ = ౫24 

యత గంధర్వదై +త్యవీ శాచకిన్నరమనుజులలో నెవ్వళరును సుఖంబు 
వా జో న 

గాంచరు సుమ్ము లక్ష్మణ! య,స్తుబాణముల్ నిగిడించి వేవగ 4 జగమునెల్లం 
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గ ప్పెదం జూడు; జ4గ త్రయవాసుల కవ్వరికింగాని 4 యింకమిోంద 

సంచార మేలేని 4 సరణి నొనర్చెద గ గ వహాగణచారంబు 4 గలుగకుండం 

'తే, జేసి శశధరునిం గతి + శిఖని వాయువును నళింపయగం చేసి, నూ4క్య్వునిని విరుచి 

క, 

గా నొనర్చి, మహీధర4కాండవిశిఖ,ములను ఖండించి సరసుల4జలమునడంచి, 

తేరున్రల లతల౯ గులో ,త్క_రముల నశియింపం చేసి 4 కొంధిమహీము ని 

ర్భృరళ_క్తి నావీ లోకో,త్క_రమును నాశంబు నొంద4గా౭ జేయుదు. జూ, ౬౨ 

క్క కనుగొను మిప్పుడు దినిజులు, జనకజకుశలముననుండ 4 సరగున నాకీం 

కను నీయకున్నవారు గద చేను భటికాదగయమున 4 దారుణరీతి౯ా, ౬3 

ఆ. పొరుషంబుం జూప 4 వారలు చూడంగంగలరు; సహజ! కారు 4క గుణవరము 

నుండి విడువబడిన 4 యుగ బాణాభు మా,కసమునెల్లం జక్కం + గక్పివై వ, 

క. విను భూతలే ఘం బంబర,మునకుం దప్పించుకొనలగ 4 మునుకొని యెగురం 
ననుజాలవు; సౌమి త్రీ, ఘనతర మచ్చరవితాన4కంబులచేతకా. ౬ర 17180 

స. బాధింపంబడి మృగ4పకులు సం భ్రా ంతేములయి తీక్కినవెల్చం 4 గలంతంజెంది 
శమతమమర్యాద 4+ దప్పి నశింపలగాం గలవు చూడుము జన+కజకుగాను 

ననివార్యశరముల 4 నాకర్ష ముగ విలు దివిచి ప్రయోగించి 4 తెంపుమోటు 
బ్రహాండమును గోల +పవీ సాచహేనమ్లుగా నొనర్చెద నిప్ప * కెడంగి రోవ 

కే, మనను నేను బ్రయోగింప 4 ఘనజవమున, 

లొ 

జాల దూరంబు హోదంగం 4 జూలు నాదు 

చాణములబల్రి నిర్ణరథ4వరులు పూని 

జూడంగలరిదె లక్ష్మణా! 4 చోద్యమంది, ౬౭ 1781 

.వను నా తో ధవశంబునం ది, జగముల్ 4 'పెంపేదిళూలంగ జీ 

వనికాయం రోబసురుల్ జి విశా పదితిజ ప్రా తంబు చరాపట్ట ర్ 

య్వన నాశంబును గాంచు; నా త్రిదళ దై దై +ళ్యావా సముల్ భీతికృ 

దనుజా వా సము యతలోకము మద+,స్ర సోమపాతంబునళా, £౮4 1782 

శకలీకృతంబులై 4 చయ్య్వన నశియించు6గాని శష్టంబులై 4 గానంబడవు; 

సామికి! వినుము ని4ర్ణరులు జూనకీ యపహృృతయెన నృుత్యువు 4 నింటనున్న( 

గాని యామెను దెచ్చి 4 మానుగ నాకొసంగకయున్న నీప్పుడె 4 కఆకుసాయ 

కముల నీలోకజా$4లమును మేరలు డప్పునట్లు గావించెద; 4 నదియు నెట్టి 

తే, గతిని బొందిననై నను + గాంత నాకా 

సంగ "కాదితు “లుండిన 4 జంగనుముల 

సావరంబుల నిప్లు ము4జగములందుం 
థి ప్ 
గల్టువాన్ని ద్రుం చెదం4+గని విడువ, ౭౧ 1183 



ఆరణ్య కాండము “డో సర్లము. రి 

చ, అనీ వచియించి శ త్రునగ +రాంతకుండా రఘురాము' డా గృవాం 

బునః గనులెజ్ట బాజు ధనువు గొని ఘోరసుడకీ పసాయకం 

బును భుజగాకృతి౯ మిగుల. + బోలినదాని గ్రహించి కాకు కం 

బున దగ గూర్చి శో ధమున + మున్లుచు లవ్షణుం దేకమాముచుకా. ౭౫ 

తే, ప్రళయకాలధన ౦జయు4భంగి బలిశె 

సకలభూతంబులందును 4+ జరయు మృత్వు 

వళ కాల మవృష్టము ఉ నాపంజూాల 
య ౬ 

కుండునో యక్తై నేను గృద్దుండనై న, డర 1785 

క నను వారింపంగ నెవ్వరెక్ని సాధ్యముగాదు; సుదఖిల 4 గృ త్రై మరహి తేక 

జనక ప్రియపు త్రిక నృ్యయ్యనిందితను మున్నువో లె 4 నలరెడు సాధక. ౭౯౪ 

ఆ సురలు తోడి కెచ్చి 4 త్వరగ నాకీయర, యేని మునుజపన్న $ోం దదివిజ 

గణముతోడ నెల్ల 4 గంధర్టయుతేముగ, శైలయు_క్టి జగము 4 లిలం గూల్తు. 

అఅబువదిసాల్లువ సరము సంపూర్ణ ము, 
౧ ౧ వం 

౬౫వ సరము, 
“ 

ంైరు అత్మణుండు రామచం చ్చు నాళ్వాసీంచుట్. యయా 

దీ సీతా పవారణక(ర్భితు లయశకాలాన్ని కరణే జగన్నాశ4కరణయత్ను 

సజ్టిచాపముం బలు4సారులు వీశీంచువాని నిట్టరార్పులు 4 వరుస విడుచు 

వాని యుగాంతే మం4దై నరుద్రునిభ౦గ జగమును దహియింపం 4 జూలువాస్ 

నిదివజు శెన్నందే + నిట్టులుండని మహాభయదాక్ళతిం దాల్చి 4 పరమకోప 

"జే, మడర నిలుచున్న శ్రీ రాము 4+ నంత. గాంచి 

తనముఖం జెండ గేల్లోడ్చి + తగినవాకృప్టి 

ములను లత్షైణుం డిట్లను; + ముందు నీవు 

దాంతు(డవ్రు సర్పభూతహి+తరతమతివి, క {7188 

క, విను నీస్టభాన మతిమృదు, వని చెప్ప నొప్పుచుండు 4 నట్టిండవు నై 

తనరియు నిప్పుడు కోపం,బునం జిక్కు_చు నీస్వ్పభావ4మును విడంజనునే, ర 

చ. సరసిజమిత్రునందు. బ్రభ) 4 చంద్రునియందును గాంకి వాతమం 

దురుగతి భూమియందు తుము 4 యొకొ,_కటొక్కొ_కభఘాతమం దొగి౯ా 

నిరతము నిల్సియుండుంగద 4 నిశ్చలరీతిని నివ్వియన్ని యుల 

బరినుతమా యశస్సును భ4+వన్నియతేంబులు సుమ్ము రాఘవా, ౫ 1790 

క్స్ ఒక్కరథం వింద 4 నుగృరణంబున శకలంబులై. యున్న శ+కాడం గాన 

నయెన్దిడిం గాన నీ 4 కరయంగ నొక్కండో యపరాధమునుజేసె4ననుటం దెలిసె 
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నొక్కనితప్పునం 4 దక్కిన యనపకారకములై తగు లోకశనికరములను 

నశియింపంగా చేయ నాస్టియమే యాయుధంబులతోొడమటీ యుద్ధథమునకుం దగిన 

జే, పరకరంబులతోడను 4 ధరణి విజిగి 

పడిన యాయుద్గరథమి దెశివ్వనిదొ యెనండు 

ఇతిచనో యిది యేలొకో  విపులముగను 

"దెలియకున్నాండ నేనును 4 దీని తెజుంగు, ౬0 170! 

క, ఖురనేమితతమై యీ, ధరణి యసృగ్బిందువులను 4 దడినీ మహోభీ 

కరముగ నుంజెడు నిట మును, దురముయ్యెనటంచు మదికీ4దోయచడి రానూ, 

కే, వాగిగ్టిశారద! యిందలి + పృథనముక్క 

రథికునిదిగానె యున్నది; + రథికయుగము 

నకును జరగ నె లేదని + ప్రగటముగ నె 

కాననయ్యెడి గొప్పచా 4 సేన యిందు. ౮ [798 

క, చరియించినట్లు వారల, చరణంబులజాడ యిచటి 4 మ్మా స్థలి గనరా 

దరయం నొక్కనికై నీ, వ్రరుజగముల( ద్రుంపంబూను థీ ముచితం బగునేం 

క, నునుజేశులు తగు దండన, మునె యొనరించుచును శాంత 4మును మా ర్షవము౯ 

గనియుందురుగద నీవో, యనిశము భూతాళికెల్ల + నాశ్రయుండవు సూ. ౯౪ 

ఆ, పరపరవుగతివి రాను! 4 పరంగెడు నిట్టినీ 

భార నాశ మొంధ4వలయు ననుచు 

చెనండు తలచు! నుజియు 4 సవ యొనరింప ద్ 

వనీతుండుంగాం జెలంగు 4 న్నీతిసురునకు. ౧౦౪ 11960 

సీ, యజ్ఞ్ఞప్ర వర్తకు 4 లసకారమును జేయ యజ్ఞంబు చెడుటయు 4 నంతంబోక 

తమకపకారంబు 4 తప్పక కలుగునం చనుభయంబునం జేయశీరన్సై రత 

కు;డ-వై న నీకును + గూడ నద్యాడధులు సర్వ్పతీంబులు 'బేవ4పతులు మజీయు 

గంధరగదా నవుల్ +కడు. దా గె చెడుదు నుక భయము నసుంత యథీపకృతిం చేయ 

తే, జాల రోభూమిపొలక | 4 సాధుమునులు 

సాయపసడ నన్నుంగూడి వథస్పారభాప 

ఛారివై జూనకీదేవి 4 బలిమింగొనుచుం 

జనిన వానిని వెదుకంగ(4 జనుట యొప్పు, ౧5 L797 

క. వనశే లసాగరంబుల, భునభయదగు వొఘములను + గంజవనముల ౯ 

జనకజ నదుల౯ నెదకుద,ము నిర్జర పదంబులందు. 4 బూనిక మాణిక్. ౧౩ 

లే, అసె ంధరగిలోకంబు4ఎందుం గూడ, దగ్గీత్సతీమణి దొొంగిలి 4 పాటినట్లి 

యధముంజెన్వండొ చిక్కీన+యంత దనుక, వెదకుదముపట్టుదల ంబూని+విశ్వ మెల్ల. 

క. కోసల బేశాధిపతీ! యాసుమనసులెల్లం గూడి 4 యననీపు శ్రి 

నే సావోపాయంబున, నీసమ్మతి నూన నేని 4 యెంతయు( బూన్కి క. ౧౫ 



క, 

ఆ, 

క 

ఆరణగకాండము = ౬౬ సర్షము, రక్ 

దండో పాయము హితమయి యుండుంగక యష్పు వద్ది + యొప్పుకా జేయకా 
భండనభఫీమా! రామౌా', ఖండితకివవాప' సీత4కలన౯ల్ భువిలో౯ా ౧౫ 
సామళీల వినయ4సరణుల జనకజ, దొరకకుండునేని + సురపతి కులి 
శమున కుద్ది యగుచు + శాతకుం ఖాంచిత, శరవితతిని గాల్పు 4 జగముల నన 

అజువది యునవ |; సర్గము సంపూక్లము 

౬౬ .వ సర్షము, 

యుడు లత్నుణు (డు రామునకుం గ రవము వెలుపుడు, శుశుం 

ఆరీతిని శోకంబున, నారాముఃడు పొగిలి కౌగిలి 46 యాకురుండగుచుకా 
భూరివిమోవాంబునం బడి, ధీరత విడనాడి యెక్సె + దీవునిపగ్దికా. ౧ 1208 

. మనమునం దగు స్థెర్యము ఏడి,చి నిశాంతము నీకగుజీచి 4 చింతించెడు శా 

ముని నొక్క_ముసహూ రమ్యున, ననువ్రుగం దా నూణడించి4 మాలత్ముణుండుక్, 

. చరణములం బట్టుకొని రఘ్రువరుం గని యిటుపల్మె_ భూమి శ4పతె దశరథుండుకా 

నిరశ వృతేములు బహుశా, ధ్వరములు గావించి సుగుణ4వరుని౯ భునునికా 

సురలెల్లను సుధం బడసిన, కరణి న్నినుం గనియె; రాజ+కాంతు డతండు నీ 
వరగుణముల బద్దుండై విరహమునకు( దాళ లేక 4 విబుధత నొంచెకొ, 9.1 

. భరతువలన విన్నో 4 భంగిని నేం జెప్పి,నాడ; నాకకుష్థ్ర+నాథవంళ 

జనితుండవగు నీవు 4 సత్వయుతుండ వ, ప్రాకృతుండవు రాను4భ ద్ర వినుము, 

. త్రిపుడు గల్లీనట్టి + యీ దుఃఖమును నీవె 

యోర్వంజూలవేని 4 యురి నల్బ్చు 

బలుండు ఈ దు c డెన్వం 4 డలఘుదు ఏఖము న్ నోర్వం 

గలండొ! యెషమలంజాల 4 నలఘుకేెర్య !. ౫ 1808 

వురువవరేణ్య ' నీవె యిటు 4 భూరినిపత్తున( గల్లు దుషఖవి 

స్ఫురణమునం దవీంచి సరిశవోల్పగరాని స్వపారుషంబునం 

బరిపరిలోకజాలముల 4 భస్మ ముచేయుదు వేని దాన దు 

ర్భరమగు వీడనొంది నరవొర మదెక్క_డి శేగంజూలునో, ౬ 1809 

వినుముందు నిరతం దగర గనువామ మనుమని లిబ్హు4గా నన్ధాన 

ర్థనికరములC బొందుట లో,కనై జవుగు( గానీ క్ర కళగా గాదు సుమా. ౬౮ 

ఇస్త్రీ “హుమపుశ్తుండయి 4 నరవిభా త్తముండగు న యయాతియనన(యంబువల 

ran 

స్వర్షంబు నొందియు+శక్రాగ పహామునకుం బాతు (డై యటనుండి 4 భ్రమ్హండగుచు 

త జ్వరం స్వర్షగతో పి ఇంద్ర డేణానూయాకలుషేణ భఐద్దాక్యే కోవా శ్రే ప్రి ఇతి పృష్టస్సత్య 

వశ వాదిశయాహ మే వేత్యు క్తవా నిరస్రేణా క క్లాఘిత్వం నస్వక్షార్హ ఇతి పాఠేత వః విందరాజులు, 

న్నిసాగ మే గాట నూచితము. 



926 ఆం ధ్ర శ్రీమద్రామాయణము 

నార్థినొందెనుగ్యామ4హర్షియె శ్వడెమనవికకు నెవ్వండుపురో+హితుండొయట్లి 
Fe రజుస్టనకు వ4సిష్టునకుం బుట్టినట్టి శతాత్రజు + లనుపమాన 

ఆ. కౌళకాగ హమున( ఖీ “కంది యొక్క_దినంబు 

నందె కూలి; రళ్లై $ యఖలజగము 

లకును దల్లి హరికి 4 లలన యున్వతొ లోక 

వంద్యయైన యట్టి 4 వసుమతికిని, ౮౪ 181] 
క. "చలనము కనంబడుచున్నది, యలఘుగుణా! సత్యశపథ! 4 యాద్భతి నీవే 

'తెలియం జెప్పీతివి గడా, పలికితి నమ్మాట నీవు + పల్కి నరీతి౯ా. ౯ [119 

సీ. ధర్మప్రవర్తకుల్ + ధరణియం దెవ్వీరో కాలవిభాగాది+కారణముల 
జగముల నెవ్వరు 4 చక్క వర్తింపం జేయుచుందురొ జగ౪ల్చిద్ధ నేత్రు 
'లెవ్షరో జగమెల్ల 4 నెవ్గరియందున నెలకొనియున్నదో 4 యలఘుబరుల 

కాచం ద్రసూకుర్టిల 4 కపుడప్లా గ హాణము గలుగు చున్నది వేణ 4+ పలుకు తేల? 

తే. సర్వభూతాది చేహియా 4 స్వాపుయట్లు 
మదిని సంకల్పమును జేయ్ + మహిమవెలయు 

“నట్టి మాంధాత లోనగు 4 నలఘుభూత 

ములును దానిని మూజణుంగ6 4 గలవె రావు. ౧౧ i818 

చ, సురపతీముఖ్యులౌో దివిజ4కూరులయందు నయానయంబు ల 

పరం సుఖాసుఖంబులొగి6 + బరుష్రచు నుండునటంచు విందుమో 

పుసవవ నేణు ! కాన వగం4+బొందలో నర్హ్హముగాదు నీకు ని 
ద్ధరణిని ప్రుండం చన ఘతల్ల జుం దంచు. ద్రసిద్ధిం గాం-ితె”, ౧౨ [814 

క, *జనకజ నళియించిననుకొ దనుజాహృతయెనను౯ా ని(తాంతేము తుద్రుం 

డనంబడు నరుచందంబున, వనటం బొందంగందగదు 4 వరగుణసా౦ద్రా,. ౧౩ 

తే, సత్హదర్శనులై మహ్మోశౌంతమూాని, ఫూోరకస్షంబులందును 4 గుందకుండు 

నట్టి నీవంటి వార ల4త్యంతకష్ట్ర, ములును గల్లిననుకా దుఠఖ4మున మును(గరు. 

ర ఘన బుద్ధి శుభాళుభములం గనుంగొనుమా నునుజసింహ  కష్టంబిది నీ 

కును నేలవశ్చానో నీ మనమున యోజింపవయ + మానితనియలికా. ౧ర౪ 

1 భూమే కృలన౦ కదాచి దితిశేష్క-అని మే హీశళ్వరతిర్థులు. దీనిన నొకానొకప్వుడు భూ 

కంపము గలుగునని నూచితేము. భూకంపాదులు గణితగమ్య ములు కాపనియు, నవి ముత్నాతేము 

లనియు మనపూర్వులు సీజ్ఞాంలేము చేసిరి, కాని యాకాలములో తెలియశేపోయినను చెలిసినట్లు 

నటించు పండితేమన్యులనిలె నటించువారు-గారని యెటుంగుటయే విధి. 2 సుమహాం త్యపిభూతాని- 

అనిమాలము. సుమహాంతి భూలతౌని=మాంభా త్భేనళ్ల ప చృభ్ళతిమహాజనాఅసి- అని వ్యాఖ్య. ఇట లో 

నగు నలఘుభూతీములని యమహ ద్వా చకము గా ద్ర్రైయోాగించుటా మనుష్య కాతి యనునర్థిము వ్ర 

ఛానముగా భావించి యని యెజుంగవలయు. 3 నష్టాయా మపి వై చేహ్యాం హృతాయానుపి బౌ 

నఫ్ట, కో చితుం నార్హచే ఫం యథాన్య:ః ప్రాకృత _స్రథా-అని మూలము. 



ఆరణ్య కాండము ౯2 సర్లము, 327 

తే, ప్రాజ్ఞ లప్పటికిందగు 4 పృజ్ఞ్ఞవలనం 
గలుగనున్న శుభాశుభ ం౦4బులను చెలిసి 
కానుదు; రింతకుమున్ను ఊసినశుభాకు 
ఛములయిన కరముల గుణాశఘముల నెల్ల, ౧౫ 1818 

క, కనులను జూడ నశక్యము, విను మయ్య ని చేసినట్టి 4 వధ మిది యనియు౯ 
గన శకర్ణిముగాదు ఫలము, లనుబట్టి యె కెలియనగు నిశలాస్థలి చానిక౧౫ 
మునువేయకున్నవో.4+దనరవు ఫలములు తలిజన్మ్యమున( జేయం4గలుగుటనె త 
గంగకి దత్సలము ల4కాలంబునం బొందనలసి యున్నని గాన 4 వగవనేం, 
మును రాను! నీవె నాకును వీనిని౯ బహుభంగులక౯ా జెల్పిన+వాయ ఏిట్టి 
సర్వజ్ఞుండవగు నీ+కుర్చ చెవ్విండిక బోధింపంగలండు? వికబుధగురుండు 

కే. నైన బోధింపంజూలునే 4 యసదృశమగు 
నీదుబుద్ధి మహాప్రాజ్ఞ నిర్ణరులకు 
నైనం గలుగంగంజూలునే; + యెన నిప్పు 
"నీదుజ్ఞానము దు౭ఖూబ్లీ 4నిక౯ా మునింగ ౧౭౪ 1820 
కనుక౯ దాని౯ చేనులా మునుపటివ=ం బ్ర జ్వరిల్తి * పొలయలో జేయం 
గను బూనినాండ నింతియె, మనువంశవ రేణు! దివిజ+మండలినెల్ల౯. 191 

ఆ. సాత్వికం బటంచు, 4 క్మైసురముఖ్యులా" 

మనుజలోకనిలయుథలను గృపార్టు 

లనుగ నెబుంగు జగము4లను మాపయాలు నీ 

విక్కమంబుం గనుము + విమల ధివణ!' ౧౮౪ 1822 
క. సురముఖ్యులందు నింకళకా బరా క్రమము జూపుటరయ 4 బాగెటులని నీ 

వరమతిం దోంచును నింక నీ *పరులెవరొ ప్రయత్నపడుమ 4 వారింజంపక్, 
క. మనుజవరా! సర్వధగం,సనమునం దగు లాభ మేమి 4 సవుకూడు౯? బా 

పునివైరి నెజ్[గ వానీకా వినాశమును బొందం జేయువృ త్తి. దగుం జామి. 

em 

ల 

అజువదియాజువ సర్గము సంపూర్త ము. నో ళా 

౬౭ = న సర్షము. 

రుడు రామును జటాయువ్కుం గని నోకించుట. చ్రైద్రురా 

క. అని తమ్ముడు లత్మణు( డొయ్యన సారతరంబుగాంగ + నవుడాడినమా 

టను సారగ్రాహియెగా,వ్రువ జ్యేష్టుండై న రాఘ+వుండు గైకొనియెక౯ా, ౧ 
లే, అమ్మహీ బావాండౌ రాము 1 ెడాత్ర్త్యకోప 

క ౧చుకొని చిత్రమైన శ 4రాసనంబుం 
మం 

1 ఫోశేనాభిప్రసు క ౦ తే జ్ఞునమ్-అనిమాలము. 2 ఇక్య్యాకువ్భనభా వేశ్య యతస్వద్విష 
తౌం నభే-అనిమూలము. $ చ్రువృటత్తం కోప మూత్మే న౭-అనితరాలము, 
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ee 

బటి లకుణుతోం బల్కె 4 వత్స ! యింక 
శి జానీ 

'నేమిచేయుద మెచ్చటి 4 కేగుద మింక, ౨; 1896 

. దానకి నేయుపాయమున. 4 జక్కంగం జాడ (గలాము యిన్మాహో 

కానన మందు నెన్నుమని 4 కాంతనుగూర్చి మహో ర్హి నొందు చు౯ా 
దీనతనొందు రాఫఘవు న లిస్థిరబుద్ధి సుమిత్ర, పట్టి షం 

పూనిన చృష్టింజూచి వగళనొందియు నిట్టవిపలే, (౩ రాఘవా, 30 [827 

కోననమి దె సుమ్ము జన, స్థానం బన నొప్పు బహావిశ4ధద్రుమువల్లీ 

మానితీము దీనియం చే, దానవని కరములు తిరచుగుల 4 దస నిటు వెదుకకా, ఈ్య 

. పర్వతదుర్షమ భౌాగముల్ పాపాణసంధులు భిన్న పాపాణ భాగ 

ములు బహూువిధమ్యుగ4ముల నిండిభయదంబులగుగుహాలునువుటి (ఫయనుబకిన్న 

రావాసములు బహు కౌయతగంఢర్వీభవనముల్ గలవిందు + వానిచెల్ల. 
ననుం గూడి వెదుకందళీగును నీకుం బురుషవృషభ! నిన్ను బోలిన4 సాధుబుద్ధి 

నే, యులతులు సుమహోాత్తులా వార 4+ లురుసమోర 

“వేగములకు నుహీధర4వితతి గదల 

నట్టు లాపదలకు( జంచ4లాత్శకులును 

గారు రామా! యటంచు ల4త్ముణుండు పలుక, ౭౪ 1829 

. జానకి శానరామికి ఇ4సం గెడుక*పముతోడ, దమ్ము. జెం 

తో నయమొప్ప( బల్క. విని ౪$ యు uf శరంబగు క్ట త్రివాతీయ 

మ్లూాని న శాసనంబున మశ హన ముగా: గడుంగూార్చి వేగ యా 

శాననమంతయుం దిరిగ 4 గాంతేను జూచెడు వేడ్కం దమ్ముతోళా, ౮౫ 1380 

వనమున నొక్క_చో నతండు 4 పర్వతకూటముభంగి నెత్తుట౯ 
దనువు మునుంగ భూమి. బడి 4 తీద్దయు నా రిని. బొందియున్న ప 
శ్నీనికరనాథు ను _తృమునిం 4 శీవలవీడేతుని ని౯ా జటాయువుం 

గనియె; గిరీం ద్ర శృంగ మనం4గాం దగునాతనిం గాంచి యుగ్రుడై. ౧౦ 1831 

చ, అనుజునీం గాంచి యిట్లనియె 4 నాజిన కాత్శజ ని చేత నే 

క 

క 

తినంబడియు౦డు నిశ్చయము; 4 దృ పుడు చె దె త్యుండు గృధ్రరూపము౦ 

గొని యిట నున్నవాం డీది త4గు౯ా జలజాయత నేత్ర జాన కిలా 

దిని సుఖరీతి నిందు దమిం+దిరం జెలంగెడువా౭డు వత్షణా 1 ౧౧౪ 1832 

ఏను మిప్పు డజివ్యాగములు, గనదాస్వము లుగృములగు 4 కాండంబుల వి 

నిని జంపెద నని పలుకుచు, ఘనతరకోపమున యమురని4కాళశరంబుక౯. ౧౨౪ 

ధనువున సంధించి మహో, వననిధిపర్భంతమైన 4వసుధక౯' వడంకం 

“ గను జేయునటు జటాయువు, గనుచుం బరుగిడియెం; బథీ +కాంతుం డంతక్, 



ఆరణ్య కాండము = 22 సక్షము. క్ క 

లో దినుకౌ డకరథ4నూనుని వీక్షించి ఫేనర కంబుం 4 వెడల? గృక్కు. 
చును దీన వాక్యంబు4లను బల్కా; నొయియాయుష్కంతుండాయిట+నోవధివలె 

నెవ్వతె వెదకుచు 4 నిందువచ్చితివొ యాసాధిపు నాయసువుల 4 సమదవృత్తుం 
జై నరావణుండు తా 4 బూని వారిం చెను మోరలిక్షణు 'లేని( కారణమున 

తే, బం:ము మిగులంగ6 గలిగిన 4 యలసుశాదె న్ 

యవనిజూతను నొనిపోవ 4+ నరసి చూచి 

నాడ నపహృతయయిపవోవు 4 నాతిం గాంచి 

యామె 'కెదురుగంబోయి క4య్య్టమున దనుజు, ౧౬౪ 1285 

నిలిపి యిటం దద్రథమును, బలుశకలంబులుగం జేసి 4 వానిని ధరణే 
స్థలికిం దిగునటు చేనీతిం గలనక౯ా చే ఏ చినట్టి4కాక్కుక మిదినో. ౧౭4 [086 

క, వే ఫిజిచినకవచం బిది, యావనానిచె యనికి6 దగినశయరదం విడిగో 

నే విజటువం బుడమియుడినది, రావణునిడె సుమ్ము యుద్ధశరథ మోరామూా. ౧౮ 

క. నాపతుస్పర్శంబున, నీపగిదిం బడినయాత.+చే నారథియా 

నా పాపాత్తుం డలసిన, నాపత్సంబులను గుథను + నటే కెం గతిక ౧౯ 1883 

పక్ష భృేదంబున నే నీవీలిం బడియుండం జూచి 4 యింకింగొని యా 

రథత్షోోనాథుండు నింగికి నాతణమే యొగిరిపోయె; 4 నాతండు నన్ను౯. ౧౯ 

మునువే వధియించెం గావున నీవు౯కా మరల నన్ను 46 బొలియింపకుమా 

యన నప్పు జటాయువు స్కీతనుగూర్చి వచించినట్లి + తల్చి)యవా రకా ౨౦౪ 

వినినంత చావ్పపూశ్లా, ననుండైె ద్విగుణేక్భతా ర్తి + నాతికినై పొం 
at) ర తుం ర 

డెను; నంత గృధ్ర రాజును, దనివారంగల గాంగిలించి ౪4 తేద్గనువరము౯, ౨౧౪ 

Mm 

క. ధరణిం బడ వెచి వగం, బరవశుజై మరార్భముగ్రె 4 వనుధంబడి సో 

చరుండును దానును విలపిం,చిరి; రాముం డంత నొంటి. + జిక్కి యటవిలో౯ా, 

సీ వ్రల్లువెల్ల ను నల్లి (బెల్లి గ నల్లుట నెవరును బో రానిియిజు కుదారి. 

గరుణతోం దోడ్పడం4గాం దగు మహనీయు లొక్క_రై నను లేక4యు గ దనుజు 

వమూార్కొనివాతుండయిథీమహే (బుడియతికి పైమునను నిల్టునా ర్చుగశములనువిడుచు 

చున్న జటాయున్రుశినౌగింగాంచి రాముండుపెనుదు? ఖమునలత్మ +ణునింగనులగొని 

తే. పలికె రాజ్యముపోయెను 4 వననివాస 

మయ్యె, సీతయుం జనియె, ద్వి(జాధివుండు ని 

2వాతుండె యయ్యై డార్భాగ్య మిశయ్యది ముదీయ 

మన్నినై నను గాల్బునే 4+ యక్క_టకట. ౨౮ 1843 

1 వక మేకాయచే దుచే-అనిమాలము.. దున్హే = లలౌకంటకవంకీక్షతేయా శేనాపి వ్రవేమ్లు 

మళక్యే-అనివ్యాఖ్య- 2 ఈద్భకీయం మమాలకత్సీ ర్నిక్ష మౌ దపి పావకమ్-అనిమాలము. 

117 



980 చా మాయణము ఆంధ్ర క్రీమద్రా 

క. వినుమా తాపము పోవ భు,వనపూర్ణ మహాబ్ధిలోనయ 4 బడిలినయేని౯ా 
వన రానియు చార్భాగ్యంబున నే తా నెంకీపోవ్రం4బో నిజ విదియా, ౨౫ 

క, చెనుదుకఖము లనువలల౯ా, బనివడి చిక్కి తిని నీయ+భవ్యుండగు న 
న్నును మించిన నిర్భాగ్యు(డు, కనరాండు చరాచరములు 4 గలజగముందుక, 

క, జనకునిమి త్రుండగు నీ, ఘునమూ ర్తి ది్పజో త్తముండు 4 కానక ముదిమి౯ 
గనీయును నొాదురదృష్టం,బున హతు(డై యున్ననాండు 4 భూస్థలీ నకటా. ౨౭ 

చ. అని పలుభంగులం బలికి 4 యాతేండు తమ్మునితో జటాయువు 
జన కునియందూం జూపందగు 4 చక్కని మైత్రిని జూపుచుం గరం 

బునం దడవెలా స్వపతుములు 4 పోవంగ నెత్తుటదోంగి భూస్థలం 
బునం బడియున్నగ్భ ధ్రవిభుం 4 బొక్కుచుం గాంగటంజేర్చి యంతట౯. ౨౮౪ 

తే. నాకుం బ్రాణసమానయాా నాతి యెచట 
నున్నదో ఇచప్పుమా యని 4 యురుతరమగు 
దుళఖమున( బల్కుచుకా మాట(4తోనపడియొ 
భూతలంబున రఘువంశ +భూపషణుం౦డు. ౨౯ 1818 

త జస ఆస ల అడు అటువది యడవ సక్షము సంపూూర్హ ము, 

౬౮ - వ సర్లము, 

చుర జటాయువునకు రాముం డగ్నిసంస్కాా రాదులను జేయుట. శుఢిం- 

క్, శ్రీరాముండు భయదుండగు, నారావణుఖడ్డధార 4 నవనింబడినయా 
శారుణికీని బథీంద్రునిం నూరిమిం గని మైత్రి చెప్పు + కూర్చు ననుజతో౯ా 

క, “ఈపతీంద్ర్రు(డు నిజముగ, నాపనికై పూని యనిమొున౯ సురరిపుచే 
నాపాపాత్తునిచే హతుండై పడి విడువంగ రానిశ+యసువుల నిచటకా. ౧౪ 1850 

ఆ, విడువనున్నవా( డి4పుడు; లత్ముణా! విని, తనువునందు నిదిగొ 4 కనంబడియెడు 
నల్పమైన ప్రాణ4మందున నితం డల్ప, మాస్వరమున బాధ్మనంది యిపుడు, ౨౪ 

చ. కనంబదడుచున్న వాండు వెత4గాంచినయట్ల్టును విహ్వాలించురీ 
తిని నని పల్కి. పశ్నీవర! 4 తెల్పుము వాక్యము చెప్పుళ క్రి నీ 
తనువున నుండెనేని వనిథతామణివా ర్త శుభంబు నీకగు౯ా 

దనుజుండు నిన్ను6 జంపీనవి(ధంబును జెప్పుము మెల్ల మెబ్బంగకా, ర వన్? 

క, జనకజ నేటికి దొంగిల్కికొనిపోయెక౯ా కావణుండు + కోమలి బలిమి౯ 

నొనిపోవునంత యపక్ఫరి, నొనరించితినేమి యతని 4 కుగ్గత నేను౯ా, ౫ [రక 

1 సౌమిత్రిం మి క్కేసంకన్ఫమ్ - అనిమాలకము, 2 (ప్రాణాం స్యత్యుతి దు_స్ట్య జాకా-అని 

ఘూలము, 
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కం పతనో త్తమ శశిబింబము, గతి నింపగుసేత నెమై4గం బప్పుడ దే 

గతినుండెః? 'నేమిచెప్పెను, సతి యాకాలమునం జెప్రవు 4 సరగున నాకు ౬ 

సీ, “తండ్రి! యాతనివిర్య+4త త్తప్ర మెట్టిది? వానియాకారమెట్టిది? + యతేనికర్శ 

జాల మెట్టిది? తవ్వశసతి యెందునుండును? నకుగుచున్నాండ నా 4 కవ్వధంబు. 
జెప్పుమా; యని దీనళచిత్తుండై యెప్పుడు పలవించు చున్నభూశపవకురాముం 
గని జటాయువుగళ 4స్షనమెంతోో హీనమై వినబడయబల్మను 4 వినుము రామ; 

కే, దనుజపతి రావణుడు మాయంశనొనుచు. బెద్ద 
గాలి మబ్బుల బుట్టించీ + లీల నంధ 

కారమును గ్రుమ్మాంజేని యా4కాశ మొక్ష 

మునను సీతను దొంగలీ+కొని చనియెను, ౯ 125రీ 

కో విను మేను బడలియుంకం, గని నాపతమీద్దయము దెశగక౯ నటికి వెస౯ా 

దనుజుండు నాయనా' సీతను జేకొని పూన్మి.ం జనియె 4 దవీణదిశకుకా ౧౦ 
వీ నాప్రాణములు మరశణంపు వేదన ( గుంది త త్రఅపడియెడి ఉను త్తరుణము 

నందే నాదృష్టియు 4+ నందెడి శ్రాంతీని 2 వట్టి వేళ్లను జేయం+బడి న యగ 

ములుగలబనీ గారు భారుహంమెలు మృతికౌలరమింటెలువుచుం4 గనంబన్ల యొడి; 

నే ముహూర్తమున + నింతిని దనుజుండు కొనిపోయె నాలగ్నథీమున వినష్ట 

తే. విత్త మతివేగముగం దన+విభునిజేరు; 

వించమని బలరాముహూ ర్తము 4 విల్పంబడును 

నతని కీరితి కెలియ ద4ఖాట మరల 

సీతనుం బొందుదువు తండ్రి, + సిద్ధమిద్ది. ౧౨౪ [857 

చ. దనుజవిభుండు రానణు(డు 4 తన్వి వారించి తెలంగివోయినం 

తనె బ్రదుకంగ 'నేర్చునొకొ 4 తానును గాలముమ్రైంగినట్టి ము 

తృరనికరమట్లు నాశనము4నందును వేగము; సేతంగూర్చి నీ 

మనమున. జంతనొందకుము 4 మానధనా! యని వానింగూల్చుచుక. ౧౮౪ 

చ. తరుణినిబొంది యట్టి ప మ4దానుణితో వివారింతు వీవు భా 

వర యని తెల్వి దప్నకయి 4 పల్కెను పశ్నీవరుండు న త్రణికా 
వురణము జేరువకా మెలల + మాటలు రాకయె నోటినుండి చె 

తురుసలలంబుత్ోో దచొరిలాం + వోడనె పతీవకుండు పూన్మితో౯, OR 

కే, నిశ్రవసునకు నాజి త్య 4ఏ పం కౌర 

నుండు వై శ్రవణునకుం దశమ్ముం వటంచు 

నింతమాత్ర మె పల్కి యా+4మృత్యు బాధ 

నేమియును బల్క_ంజాలక 4 రాము గనుచు. ౧౬ 1860 

1 క్యచాస్య భవనం తాత - ఆనియా. 2 పళ్యామి బృమె౯ సౌపర్షా నుకీరకృత మూర్థజాక్ -- 

అనివవూ. 
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"లే, "దుర్గ భములగు ప్రాణత4తులను విడి చెం: 

' గరయుగము మోడ్చి యోపశీ4 కాంత! 'చెపువు 
చెపువు యని రాఘవుడు వేండు4నపుడె యతని 
యసున్రు లంగము విడి యె౫ 4 నంబరమున. ౧౭ 186 | 
పత గంద్రుం డప్పుడు శ నృుతిబాధ చేం దబధరనుంచి తనదుపా4వములు సాంచి 
తేనున్రను విదులుచు4చును నీతకృపచేత నింతకాలము భరిశయించియుండి 
నట్టి ప్రాణము 4 నప్పుడే ననలి భూమినిం బడియుండెను 4 దనశిరంబు 
ఆటకే నెల్ల శ+బాణిన కన్నులు గలిగి మృతుండయి 4 యిలనుబడిన 
తే, పర్షతా కారు నాపథీ+పతిజటాయు 

వును గనుంగొనీ చాల వ్మగను బొగులుచుం 
దమ్మనింగని యిటువ లె 4 దనుజనాన 

మైన యోాదండ కారణ్య 4మందు నితడు ౨౦ 1862 
క, అఆఅనుజూ! బహూువత్సరములు, వునమువకులా హాయిగా గృ4మంబున నుండెకా 

౫నుమా యిచట నె మృొతినిం, గనియ౯ బహువత్సరముల? కాలము బ్రదిశె౯ా, 
ఆ, ఇంతవయసు గలిగి 4 యింతకాలము ధ్రుభ్ణ' న్భృద్ధినుండి యిష్పు 4 డేతండు' గూడ 

చచ్చి సేలమా6ద 4 శయనించియు న్నాండు, " శాల మెవ్యరికిని 4 గడవశాదు. 
క, కను మూజటాయు వాసీ,తను గాచు మహోపకార+తత్పరుండై వే 

చని బలవంతుండగు న, దనుజుని చే నిహతుం డగుచు $ ధరణింబడియె౯, ౨౨|| 
"లే, తండ్రి తా తలనుండి యుం థీ ' దమకులమున 

కంతేరము లేక వచ్చెడు 4 నధికమైన 
గ్భ భృరాజ్యంబు విడిచి నాథ శే ౮ యుపక్కృతి, 

జేయంగాంయూాని యాపవ్నీ 4 చెంచె మృతిని. ౨౩ 1866 
ఉ*బ్దే, పత్నీమృ గజూతులందును 4 బరమధథారి 

కులు శ్రరణుగ్టిలు ముణటియు ఈూ4పలునునై న 
సాధువులు భూమి నెల్రెడ 4 సహజ! కాన 

బడుచు నున్నారుగద పరో4పకృతిం జేయ. ౨౮ 1967 
క, ప్రమదడాహరణజమగుదు?, ఖము సామ్య! జటాయు మృతిని 4 గ లైడునీదుగి 

ఫిమువలె దుస్సహముగ నా, దునుదికి నిటం దోంపలేదు 4 ధూ ర్రయనునిభా. 
వ నాపనికనీయ మయూ4నయ గుణనాం ద్రుండు వాలీిసెలలా; శ్రీమంతుల 4 డలఘుకీ ర్తి 

మంతుయణా దశ రథ+త్షాపతి యెట్టులో యోపకీ నాధుం జ డ4క్లే సుపూజున్టం 

eo 

1 ఇత్యుక్త్వా దుర్హథాకా ప్రాణాకా_అనియా. 2 బహూని రక్షసాం వాసే వర్షాణి వసతౌ 
సుఖమ్, అనేన దండకారణ్య విశీకమిహ పక్షిణా-అనిమూ 3 కాలోహీ దురతిక్రమ!- -అనిమా, 
వ సర్వత్ర ఖలు దృళ్యం తే సాధవో ధర చారిణ 8, సూ గ్రా ళ్ళృరణ్యా స్ఫామిల్రే, తిర్యగ్యో నిగ లే 
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డగు నమూన్యుండగు నాకు; + ననుజా' జవంబున(గావ్పంబులం దొమ్సు; 4 డలనవాని 

మఖియించి యిష్పుజె 4 నుహితాగ్న షహోత్రుని పేకపంచి మహాత్తు + నాకుఃణగానె 

కే. మరణ మొందిన యూగృధ్ర4వరున కిచట 
నగ్నిసంస్కార మొనరింప 4 నాత్తం గోరు 
వాండ; రాడ్రసు రారిచే హ్. 4 బడినముతనిం 

బవీనాథ్టునిం జితింజేర్చి + పరమభ క్తి, ౨౮ 1869 

"సీ. దహనముచేయంగా + డలంచెవ; నౌమహాస క్ర! గృభే)శ్వర! + సాధుచి శ్ర! 
సతతము . కృత్పను4స్థూనమందాస క్తి గలగృవాస్థులకు లోశకమదియెదొ 

పంచాగ్నులకు మధ్వశ4భాగంబున౯ా సదా శపము మహాభ్గ క్షీ + తనరంజేయు 
నయమౌార్షమూను వాథీవ ప ప్ర స్థునకెం నేది కనందగు లోకమో 4 ఇ. 

వలయు నందుండి మ4రలుచు రానేగూడ దని చెప్ప: బడినట్టి 4 యతుల, క 

భూభోగ ముల నెల్ల + బోవిడిచిన నె స్టికులకు, చేలోకమో 4 పటమట 
నయ్యను_త్తమము ల4త్యంతసుఖాస్పదములు నగునాలోక4ములను నీవు 

మత్చంస్కృృతుండవై 4 మదనుజ్ఞనుం బొందిపొందుమా యనిపల్కె +ఘారిధర్మ్య 

. చిత్తుణా రాఘవుం డిట్లు 4 చెప్పి పదీ, 
పతిని దిపనా ర ంబయి న్య పరంగుచితిని 

జేర్చి దుంఖతుండై వీ ప్రీయశస్వీ యబంధు 

వ్రనువ లెలా దహియిర చెం జ$క్క_నివిధిగ తి. 3౧0 1510 

ib 

ax . తరువాత విర యుతుండయి, పరంగిడురాముండు వేగ 4 వనమునకు సహో 

దరుతోడ నరిగి పెనుకే, సరి మృగముల బవ్నీకొజకు. $ జంపి యొక భువికా, 
న లే.వీిండదానము చేసెడు 4 వేడ్క. దర్భ 

లను విధిం బజిచెను; మణి + యనఘచిత్తుం 

డమలయళుం డామృగంబుల 4 నచట గోసి 

పలలముల దీసి విండాకృ4తులుగ 6 జేసి, 33 1872 

ఏక, వారితంబగు కౌదగలముయ, ధరణిం బతీంద్రు నకు ని+తాంతము తృ వ్రిం 
బరమాదరము నొసంగం,గ గాము  డవ్వాని నొసంగి + గారవ మలరకొ, 

1 యాగతి ర్యజ్ఞశలానా మాహీతెనే ర్చ యాగకిః, అపరావ క్రినాం యాచ యాచ 

భూమి పృ డాయినాం, మయా త్వేం స మనజ్ఞాతో గచ్చ లోకా నను శ్రమాకా, గృ ధ్రరాజమహో 

సత్వ సంస్కృ తేశ్చ మయా జ-అనిమూలము. దీనికి వ్యాఖ్యాతలు "పంచి పెంచి యర్థ మును 

వృాసీరి. డానిసారమే యిట నవచ్చును. పకువక్ష్యూదులకుల గర్మ ముచేయు నధికారము కండి 

నను నాయాజ్ఞ చే సకలనుహో త్తోమకర్మ ములను జేనీనవారికిం నబ్దుపుణ్యలోకంబులం బొందుమని 
జ ఇగ నాట గ 2 జస జ శీరామమూ ర్తి తనసశ్వేశ్వురత్వమును ఇలీషె ననుట దీనినుండి పాఠకులు గహీంవనలయుకు 

వై రమ్ము హరికేశా ద్వలే-అనిమూలము. 
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"లే, నురణ మొందినవారికీ 4 ధరణిసురులు 
స్వర్షదంబని జవీయించు 4 స మధిశవీతృ 

'చేవతాకముగాం దగు 4 దిన్ఫమంత్ర, 
మును జటాయువునకుంగ రాథముండు జపించె. ౩ర్మ [874 

క నరవకుసుతు లాయిర్వురు, తరు వాత౯ా గౌతమికిని + దగం జని పడీ, 
శ్వరునకు జలతర్పణము నొ,నరించి రెంతీయును దను మ౪నము లడలంగ౯. 

న్స్ రామలక్షుణులు శా4 న్ర్రంబున( జెప్పంగం బడినరీఖిని బయ +పతినిగూర్చి 
గోదావరీ నదిం 4 (గ్ర ౦కి తర్పణములం గావించి; రతండును 4 గ ద్రయ య్యూ 
నతిభ కుం జౌటచే 4 నత్యంతపరిళుద్దుం డై వై దికంబుగ $ నలరుకర్య 
మునకు. బాత్తుండ యె; 4 జనకసుతానిమి త్రమయి యుద్ధము చేసి దనుజు చేత 

తే, మడిసెం గాన దుష్కరమని 4 మహి. జెలంగు 
కర్యమును జేసి సత్కీర్తి. 4 గాంచె మణీ మ 
హర్చిసముండగు రాఘనుం 4 డట్లు ప్రీతి 
నగ్నిసంన్యా_రముఖముల 4 నాచరింప 3౭ 1876 

5, ఆబలమున నాశుణమే, యాబలిముఖు లును బొంద+నట్టి పదంబుం 
దాం బొం'జెం; ద్రైదశనా ధులు, గాం బొల్లి న విమ్టుళ కథకల్పులు నహాజుల్, 

కే.పత మునకు బిండొ దక ప్ర ముఖకార్య 
ములు నొనర్చుచు నాతని4+పలుకు నమ్మి 
యంత సీతను వెదకుట 4 కాత్మనిలివి 
వనమునకు( బోయి రెంతయు 4 వనటం గుంది. 3౮4 1878 

అఅటువదియెనిమినవ సర్షము సంవూర ము, గి ళం 
స 

౬౯౨వ సర్షము, 

రుద్దు అయోముఖిని విరూపనుగా6 జేయుట. చుశ్థుం- 

క. జలతర్పణములు పట్నీకి సలిపి సహోదరులు వారు 4 సరగున నీతం 
గలయక౯ వెదకుచు. జనిరి, మ్లుల "దతీణ పశ్చిమముగం + బొలిశెడు దిశకు. 

క, శరణచాపఖడ్లములనుక ధరియించి సురారిచెసకుం 4 దరలి చనుచు చ్ 
వ్వరు నడువని త్రవను బోయిరి విదపక్రా భూరిబలస4న్భుద్ధులు వారల్, ౨ 

స్స తరుగుల్మసం వేక్ట్(తంబయి లతలచే నావృతీంబయి యున్న+4యన్తుహోట 
వీని డాంటిపోయి రా4వన మెల్ల తావులం జన నళక్యంబయి 4 కన భయంక 
రంబయి వెలసె ఘో4+రంబుతలొ వ్యాళ ముల్ సింహంబులునునందు.శ జెలగసచుండె 
మీగుల భిమంబుగాం 4 దగుడాని గడచిన తరువాత వారు సీ తాంత తేజు 

గ్ 

శే పశ్చిమాం జగ్యతు రశ మ్-అని మూలము, పళ్ళ్చిమాం దక్షీణపక్సిమా మిత్యర్థః-అని వ్యాఖ్య, 



"లే.లాజననానమును డాంటి 4 యవల మూూండు 

త 

ew 

. తూర్పుగా మూండుకోసులథదూర మరిగ్ 

. పాతాళలోకంబుళ4ఖంగిని లోతైన 

,_ గలుగ జేయుచు నేవను 4 గబ కోయు 

. మునమిదణము రమింతము, చనుదెనుని లత్వణునిని 4 సరగునం బకుకా 
ఎ —కీ ఆట్ క్] 

(" న. ల వ. లే క్యా ల po Hh fy Ad * 1% Be Wim iia! ల గస! 

Tay Fra Fr. TRH A ఆరాక Ty em “a “1 bn a ' 

క్. (a "ie + క చ. 

ఆరణస్టకాండము ఎ ౯” సగము, 995 

శ్రోశములుపోయి యందొక 4/సాక వనము. 

గ్రాంచనామంబు జొచ్చిరి 4 కదుక గమ్య 

మగుచు నొప్పెను వనమది 4 యందువారు. ౫ Ez! 
వనితాపవ్యాళికి స్తుక్కుచు, వనటంబొందుచును బోయి 4+ ఫలువన్నెలచేం 
దనరు జలడాఘముట్టులు, కనంబడీ సంతుషప్ట్రమైవ4క రణిం బొలుచుచుకా, ౫4 

నానాపతీ గణ౦బుల] నానామృగసర్పతకిపి$నడ్షంబయి ముం 

పూనిన యవ్వనమంతేయు, జానుగ భానిళ్లై నందు + త్యాపతితనయుల్ . ౬౪ 

జనకజ6 జూడంగోరుచు, వనమంతట వెనకి వె వెనకి 4వ నతంగన క 

వ్వనమును దాంటి మతంగుం,డనుమువియా శ శ్రముమునందు 4 నపగుచు నంతా, 

యా కృమ కౌ ౦చవనముల + యంతేరమున 
భయదముగ. గానయబడు నొకశవనముంయ గాంచి 

రది భయంకరమృగపతే4గాళిం గూడి, ౮ 108ర్ 

పలువిధ సత్వంబులత్ 0, జెలంగ చుం బొరరానియట్ట + వీ లిరువాములతోే 

వెలయుచునుంజెను డానం,గలయ౯ వెనకుచును చారు 4 మ్రాస్థలి నొకచోకా. 

గువాంగాంచి రయ్యది 4 గొప్పుతిమిర 

మున గప్పంబడీ యస్తు 4 కన రాక యుండు; న 

ప్వురుషువ కేణ్యులా థీ భూస్థ్ర లంబుం 

గనంబోయి దానిచెం4తను బృహేత్కాయంబు 

వికృళాస్వమును గల4థయొక సురారి 

నితను జూచి తా+దనుజూంగనయు నల్బ 

సతుల కెంతయు 4 సాధ్వసంబు 

నట్టిరూపంబునం బొల్బి 4 యధిక రా 

నయనములతోడం వజ, ముల తోడ 
లంబమానో దరముతోడ 4 బలిం జెలయపచు ౧౨౩ 

తనువెత్తుగాం గనంబడంగను జర్మము విజునువాజిం4గా ఖీమమృగా 

లిని దినుచు వికటయొ విర్కిసినవెండ్రుక ళొప్ప వెలసి 4 శీకి నటనుండెలా.౧౨ 
సోదరు లిర్వురు గువాయం, దాదై త్యాంగనను గాంచి + రది గని వారికా 
గాదిలియన్నకు ముందట, నే డగ జను లక్షణునిని + నెదుటం గనియె౯ ,౧౩౪ 

i887 

నని యది మజీయు నాతని డనివారంగం గాయిలించి + తమి నిట్లనియె౯, 
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శే, 

aX 

నే నయోముఖ యనంబడు4దాన నీకు 

నిట లభించితి నీవు నా+కీటం బ్ర యుండవు 

దొరకితివి నాయకా! వీర4వర! యలకుచు 
బ్రుదికియుండి సదనుక వై 4థవముమోణ. ౧౫ 189]. 

. ధరళిఖరంబులందుం బ్ర మశళీడంబున న్ వలినీవతంస కాం 

తరముల వెబ్లుచున్నసి సిక తాస్థలమండలమందు నన్ను నౌ 

దరమునం గూడి సంతతము 4 'దర్పక శేళులం 'చేలుచుండు మి 
ట్రరుగంగ నేల యన్నదనుశజూంగ నపల్కు_ల నాలకించుచు౯ా. ౧౬ 1392 

, అరిసూదనుండు సుమిత్రా, వర పుత్రుండు కువితుండగుచు 4 భానిలుఖుడ్లం 
బు రయమున నె త్రి యక్కటర దరుణి శ్రుతినాసికలను? స్తనముల _ద్రైంచె౯, 

శ్రవణ నానికలొగి 4 4 సరగున ఖండింపం, సడినయంతే భయద వపువ్ర గాల 
షొసుజనారి వికృతశనినదంబు చేయుచు, వచ్చినట్లిదారి( థీ బట్టివోయె, ౧౮ వం 

. ఇరువురు సోదరుల్ ననితే 4 యేగినయంతనె జెర్యమూని ల 
కరముగ నవ్వనంబునకుం 4 గాంతకునై చన దుర్నిమి త్రముల్ 
వరుస గనంబజడె౯ కుచిత్క4భాసీలం చేజము సాంపుమి జంగా 

నిరుపమసత్వ్వము౯ వెలయ 4 నిర్శలశీలము చెల్వుమిా అతిగా 

బరంగు సుమి శ్ర నందనుడు 4 భ్రాతను భాసుర తేజు గాంచుచు౯. ౧౯ 
కరములుమోడ్చి యిట్లనియె 4 గారణమేమొ యెబుంగ సవ్యమౌా 
కరము చలించుచున్నయది 4+ గాఢతరంబుగ నామనంబు ని 
ర్భరమగుకం సముం గనియె 4 వారక పెక్కులు దుర్నిమి త్తముల్ 
కరము భయంకరంబులుగ6 4 గనడుచున్నవి మోందమిందంగా౯ా, ౨౧ 1896 

. కావున నార్యా! వేగము నీవాయ త్తపక్రియుండు 4 నేం జెప్పినయ 
ట్లైవు హీతంబుగం జేయుము, భావింపంగ దుర్నిమి త్ర4పటల మిది యి(కకా. 
భయము నాకె కల్ల4వచ్చునటంచును 

'దెలుపుచున్నయది; యిశీటులనె మిగుల 

1భయముంగొలుపుచున్న+పవ్నీ వంచులక్ మి 

య్యది ధ్వనించుచుంట + నరయ మనకు, ౨౨ 1898 

అని జయము కలుగునని చక్కనిరీతిని దెల్పునట్టు4గాం గ న్పడెడి౯ 
వినువూ యనే; వారిరువురు, వనినందు. బరా క్రమమున 4 వనిత వెద కుచు౯, 

* చనుచుండ నంత నట నా, ననమును భంజించునట్లు 4+ పర్వెం బెనురవం 

బనీలుండు నభ మునంకేటం బెనుగతి ఇ బాస్టీవించునట్టి విధమున నచటకా ౨౮౪ 
వనమున గబ్లినధ్వుని యదియును నభమును నిండంజేయు$నోజం జెలంగె౯; 
నినదం బది యెచ్చటిదో, యని తెలియంగం గోరి రాము 4 డనుజాన్వితుండై 

1 ఏషవంచులకో నాను పరీ పథమదారుణ।-అనిమూలము , 
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చుడ కబంధదడక్ననమయు, శుధుం 

చ, చని యొకగులమందున విశ శాలతరంబగు వతు మొప్పంగాం 

బెనుతను వుగ రీతి దగ 4 వింళలందోంచు నిశాచమం గనె౯ 

గనుంగొనినంత సోదరులు + కృన్నన ముందట నున్నయాదురా 
త్తుని కడ కేగి రాతండును + ధూ_ర్తతం గంకఠకికోవిహీనుకై . ౨౬4 1002 

కే, పొడవుగా నిక్కి నోరును + గడువునండె 
యలవంగా మొండెవముటుగ 4 ననురియు౦ టె; 

వాణి యు దీక్లములై సరో మములు గలిగి 
భూరిభూధ రమట్లుగా+ 4 బొలిచి యతండు. ౨౬ 1009 

నీఅమేఘమువలె 4 గ్రాలుచు కౌాద్రు (డై యుజబుమునాందగుస్వర+ మొప్ప వెలసె 

వకు మ్హునందున్న 4వదనంబున న్నత్త మొక్క టి కనబడే 4 నుగ్భడవాను 

నిఖివలెముందుచు( 4+ జెలంగుచు. చనుజెప్పగ లిగిపింగచ్చా య + వెలయ విజేవి 

నిడుపును నయి మిజీ 4 వజిగలదూవులు పర్వ్పుంజేయుచు నది + వజలుచుండెం) 

ల 

చే, "'బెక్షదంప్తలు వెలయంగ( 4 బెడవ్రలవడి 

నాకుచుండెను, దదగీద4నంబు విణివి 

యయి కనంబడుచుండషే, నాశయసురుం డెల్ల 

భయదభల్లూక సింహాద్వి+పములం దినుచు. 3౦4 1904 

ణే, మృగములం దమి నమలుచు 4 మిగుల భీతి 

దములు నాము్షనిడిఏిగా 4 నమరు రెండు 

హస్తముల ద్రిష్తుచుకా బెద్ద4పై న యెలుయగు 

బంట్లం బజీ వతతులను థీ బహుమృగముల. ౨౧౮ 1905 

తె మజియు మృగయూాధ పము నథమర గప్ ంచి 

చెంతకు౯ా లాగికొనుచు భ్ +వీంచుచుం. దన 

మదికి నిష్టము లేనివా4నిం ద విడిచి 

పెట్టుచుండెను నించుక + వెజపు తేక. 3౨ 1906 

క. దనుజుం డిటుచేయుచు. జెంతను జేరగ మౌార్గ్షవశము+నక్ వచ్చిన యా 

యనఘుల సోదరులం గొనం దనలావున నడ్డగంచి + దారిని నిలిచె౯ా, 5౨4 

కే, రామలవ్ష్మణు లాఘోర+రాతసాంతి 
కమున కొక క్రోశమా తృము4గాం జని యట 

దారుణాకృతి ఫీమాన్యు 4 చారుణాషము 

'బావాుుమ్రర్షి రి తమృగుని. గశీబంధు. గనిరి. 33౪ 18 

క, తనురీతి. బట్టిమాడల, దనుజునకుం దలయె లేక్ 4 చారుణరీకిం 

గనంబడ మంచె జెమె కలదని, మనములకుం దోంచె;, నంత4మనుజాశనుండుక్, 
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చ, కరములు దీర్భ గూపములం 4 గ్రాలును గావున వాని జాంచి యా 

యిరువుర రామలక్ష్మణుల థీ నంతయు బల్మిని నొక్కరీతింగా 
వగుస నడంచి పట్టుకొన, + వారలు ఖరము లొప్పుచుండ భ 
కరదృఢచాపముల్ వెలయ 4 గాఢతరోజ్ఞ ఏల తేజ మొప్పల౯. 3%y 1010 

. తనువులు రాజిబ్బగ బల్కమున మిక్కి_లి యొప్పియు౯ా బ్ర9భూాతేబలమునం 

దనరు కబంధుంను ను కరముల, ఘనబలమున నొక్కి యీషర్షం+గాయ బరవళులై , 

చే, చేయునదిలేక యుండి; రా4స్థరబలుండు 

హూరుండగు రాము( జెంతయిీ 4 ధీరతం గని 

న్యుథను బొందక యే యుండె 4 బాలుండొట 

న. మాత్ర 4 ముపుడు మిగుల. 3౩౬౬ 1912 

లే. ఛైర్టిమును బూనకుండుట( 4 ద త్రణిల్లై; 

నంతట వివణ్ణుండై. రాఘ4వానుజుండు 

రామునిం గని పల్కె; విథరవర! నేను 
దనుజునకుం జిక్కి పరవళత్వమును గంటి. 3౮ 1918 

కనుమా యిట నను వదలుము, నిను విడిపించుకొనుమింక 4 నీపిభాతం 
బునకు న్నను బలి యిడీ యాదనుజుని వంచించి యటకొళ4ీత్వురం బరుగిడుమా. 

= శర్మముగ బొమ్మ; -వేగ మే 4 జనకతనయ. 

గాంచంగలవని నే నెంతుం 4 గాన. బొమ్మ; 

జనకయై తానుహంబగు 4 త్షైతీలంబుం 

బడని సి వాలించుచు౯ా స సృతపథమునందు. రం; 1915 

నను నెప్పుడు మణతునకుమా, యనుచు౯ సౌమిత్రి పలుక 4 న గృజు6 డతనిం 

గని యిట్లనియెకా విరా!,మునమున భయ మొందవలచుథ మహీ మ తొలగ. 

నీవంటివాండు ఢై ర్యం, "బేవిషయ౦బునను విడిచి 4 యిట్లు విపొదం 

చేవరుసం బొందండే యగ, నీవిధమునం బలుకుచుండ + నింతటిలోన౯ా. ర౧౪ 

తూరు రాశుస్కకుంజరుండు కబంధు. డాయన్నదమ్ముల $ నపుడు గాంచి 

యంబుదధ్వని మోజు+నట్టి పెరెలుంగునం బ్రశ్నీంచె మోర లెోవ్వరొయిరువురు 

వితతఖడ్డంబుల 4 విపులళశరాసనంబుల. దాల్సీ వృవభం౦బు$మూ.పులట్టి 

యెగుభుజంబులు గల్లి 4 యీాభయంకర కాననస్థలంబును జేరి 4 నాకు భత్యు 

"తే. భూతులై తిరి మిరు చెప్పు. డిట మోకు 

చేమిపనియున్న? దిచ్చటి+ శేలవచ్చి 
తిది? కుధథా రుండనై యిట 4 దిరుగుచున్న 

నాముధం దీర్పంగావచ్చి4నారొ యేమొ. రర 1918 

l త్ర మాం రామరాజ్యస్థః స్మ స దు మర్త్య వ్సీ సర్వ దా=అనిమూ, 
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క శరణచాపఖక్షభరులయి, యరుదుగ( గనుడుచు, వాండి+వగు శృంగములం 

బరంగు వృహభములటులమో, రిరువురు శగియున్న జార 4 లిక నెళ్లునకా. రి 
నా 

క, నానోటం బడిపోతిరి కాన౯ మూ ప్రాణపంచ+కము చక్కుటయ 

కానంగ దుర్తభ మే యని, దానవుం నాదుష్ట్రబుద్ధి + తగం బల్కుటయుక. ర౬ 

క్ట విని రాముడు నో అెండంగ, ననుజునితో నిట్టులనియె + నవితేథ శె రాష్ట! 

వినురాజ్యుచ్యుతి మొదలగు, ననిష్టములు మోందచదమింలన 4 వలయింపంగక[౯ా. ర౭ 

కే శృమపడుచు నింతకును నా, ప్రమదాతిలక మును మనముథప డయలో లేమై 

తమి మనకు నిట్టితతం ట్రా, గములంనొను కష్టమిది త4నంతన వచ్చె౯, 6౭4 

*చ. పురుషవశేణ్య! లోకమున 4 భూతగణంబులయందు: గాలమే 

పర (గును వర్యమంతమయి 4 బాగుగ నెన్నంగ దాని కక్షమే 

ధరణిని లేదు; చూడు మిద 4 నర్పబలంబుల సాటిలేక ని 

"జే, కాల మియ్యది వీసనాళిం + గష్ట పెటి 
ఠం తై 

మోహ పెస్పైెడుగా దె తశ4మృుండ కాన 

సర్వవిధభూతవితలతివి(మయమునందు. 
8 కాలమును మించినది యేడి 4+ కానరాదు, రా 1924 

నీ అనిమొనళూరులు 4 నతిబల వంతులు న స్రువిద్యావిదు + లతిదృఫాంగు 

లును నగువారును 4 ఘనపిధిగతిమోజు 6 గెలంబురా:ంగ సె 4కతపు సేతు 

వునుబోలి నశియింతు+రనిపల్కె ; దృఢ సత్యవి క్రముండయి లసద్వితతకీ క 
మంతుండై. పౌరుప4నంతుండై తగు రాము డతిపాౌరుషమ్మున 4 నలరు లక్ష్మ 

"కే, ణుండు దీనుంయగా నప్పు 4 డుండుటం గని 

తనదుబుద్ధిని దా శ్రైర్యశ+ముననె స సిరతం 

గాంచి దీనతంబొందక 4 క్రాలునట్లు 

చేసికొని మింది కార్యంబు. 4 చజేయందలయె. గం 19౫5 

అజువదితోమ్మిదవ సర్గము సంవూర్లము, 
తా rms 

౭౦ = వ సర్లము, 

ఇడా రామలత్ష్మణులు కబంధుని హ_స్పములను వుండించుటు. శుఢుం- 

క. భునబాహుపాశములచేం బెనచి తగం బట్టుకొానంగ 6 బృథ్వీశనుతుల్ 

తనుంజూచుచు నయ్యిరువురు తేనచెంగట నూరకుంట( + దగంగని యంతక.౧ 

1 ముఖేన పరిశువ్యతా-అనిమాలము. 2 కాలస్య సుమహ ద్వీళ్య ౦ సర్వభూ తేషు లక్షణ- 

ఆనిమాలము. 3 నాతిఫారో స్త్రి దెపస్య సర్వభూ తేషు లత్మణ-అనిమూలము, 
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cA 

. మతి దప్పి యున్నవారే, మృతింబొందక యున్న వార దేళొకొ, మా ప్రా 

wie 

దనుజుం డత డిట్లనియెకా, మును వేశకుమారులార! 4 మానుగ మిము నో 

కును చైవం బాహోరము, గను జూ పె, తుథార్రు నన్ను 4 గనుచు౯ మోరల్, 

అ 
ణతతి యింకం దక్కుట యే, గతినై న౯ా లేదనుచును 4 గర్వము మలిక్, ౨ 

. ఆకబ౦ధుడు పల్కిన + నాలకించి 

యా రినొందియు. దుదకు ఛ4+ర్భంబునొంది 

పారువముం జూపనెంచి య4ప్పటికిం దగిన 
యహట్టు హీ తముగ సామి త్రి 4యనియె; రావు. 9 1929 

. నిను నను నిశ శీ ఘ్రంబున, దనుజాధముం డితండు మ్రింగు. + దప్పక కానక ey 
జనుబాహువ్రులను రెంటిని, బనివడి నజుకుదము వేగ 4వరఖడ్గ్షముల౯ి. ర 1980 

"పెద్ద దేనాము గల్లి 4 శీషణుండయి వి(డు ఇాహావిక్రవుమున 4 వటులీ లోక 

ముంత యు? దనవశనుం'టె యుండం చేసికొనుట య్ గాక యూ 4 మనలంగూడ 

వధియింప(గోనెడు 4 వసుముతీళ్వర! విను *మశ్వు మేధమునరకు 4 నంతరంబు 

నుండి యవ్వలికిని 4 నొప్పుగం నొనిపోవం బడినట్టిపళువుల థీ బట్టి చంప 

. దగనియట్లు మనకు 4 దర్పంబున౯ా బదు, లేమిచేయలేని 4 యిట్టి నారి? 

జంపరాదు రాజస త్రమా! యనిపల్కె, వారలిర్వురిట్లు 4 పలుకుకానంగ, ౬ 

. విని కుపితుండై కబంధుడు, తేనవదనము వికి వేగ 4 దాశరథుల మ్రిం 

గను దలంచి లాగుకొనియెక, ఘన బాహువు ల సాంచి 4 గర్వము మోణి౯్, 

శే, చేశకాలవిధానముల్ + తెలిసినట్టి 

వారు గావున వ్యాస్థులె 4 వార లతేని 

బాహువ్రుల నంస చేశంబు4వణికు కిన 

ఛారలకా ద్రుంచి రారఘూత్తముండు మిగిలి. ౮ 1988 

తనథ క్తి మెటిసి యడ్డం, బస లేకయె కుడిబుజంబు 4 నవలీలగ. చెం 

చెను విరు(డు లత్షైణు( డా,దనుజానిణా సవర్ణికరము 4 దా ఖండించ౯. ౯ 

, అమ్మహాబాహూు డవ్వ్ధి + హా స్తయుగము 

“తెగుటచేం బెద్దయెలుంగున 4 దిశలు భూమి 

యంబరము మాబు,'మో,గంగ 4 నంబుదంబు 

వతెను నజచుచు 'నేలవై (4 బడీయ నంత. 1985 

_ దనుజు(డు ర కపూరమునం 4 దద్దయు మున్లుచు వా స్తయుగ్నముక్ 

దునిమినవారి దీనుండయి + తోడని బాగు జూచి వారి నో 

కృరు మధ్యోపనీతా నాం సళూనామివ రాఘువ-ఆనిమాలము. అళ్య మెధ క్ర, క ,తా వుపనీతౌనో 

దారణ మనం నభ 8 కుత్సిత ఏన- అనివ్యాఖ్య. డ్రతుబాహ్యా నాం క్రత్వనంగగ్లూతా నా మితి 

యాపత్ -అని మే హీశ్వరతీ ర్థులు. 
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ట్సని యడిగ౯ మదియగుకు4వా _స్తములం దెగవ్రేసినట్టి మూ 
రన చెనరో వచింపుండని 4 యాదను జేశ్వ్టరుం డిట్టు పల్కయకా, ౧౧ 198% 

క, విలసీశశుభలత్షణము2ఒ, వెలయు has జు౦డు + వినిపించెను శా 
ములచరిత మిట్టు లీతం, డలఘుత ₹త్వ్చోకువంళ్యు.+డై సతీ ర్తి డిక్, ౧౨ 

క, కనీ మించిన దశరభునకుం దనయుండు శ్రీరాముండ్షని యి+తనిజను లెల్ల ౯ 
మననములరం విలుతు శే నీతనితేముండ లత్త్యణాఖ్యం 4 దన లెడివాండ౯. ౧౩ 

క, అనియెజబు(గుము; చనుజూ! ని ,ర్హనవనముసే దేవళ కశాలియయిన యూ 
ఫఘనుండుండ నితనిభార్యను దనుజుం డొకం డపహరించి 4 తరలి చనంగ౯. 

సీ, ఇర్వుర మామెనే + యిందందు వెదకుచు నిచట? శేరితిమి నీ4వెవండ విందు 
తలయు జంఘలు లేక్ శ యల కబంధమువలె వక్ష స్థ పలంబున 4 భాసురాస్య 

మమర నివ్వునమునథయందు. బొర్లాడెద వేంయంచని రాఘ4వంద్రుననుజు( 
డడిగినం బూర్వ మయ్యమ రేంద్రు ౬ డాడీన పల్కుుల స్యరియించి 4 పరమసమ్మ 

లే, చమున శాపంబుతీరు "కాశ4శలముగదడదా యి 

దనుచు. బల్కెైను; మోకును 4 స్వ్వాగతంబు 
పురుషవరులార'! మిమ్ము నా+పూర్పవుణ్య 

వశమునం గంటి మీరు నా4ఫాగ్యమున నె. ౧౬౪ 1940 

క, కరయుగ మును ఖండించితి, రరసియె యంసములడాంక 4 నవినయమున నే 
పరంగాను నాకు విభూపము, పురుషో త్రములార! వినుండు 4 పూర్వపువా ర్హ౯. 

డెబ్బదియన సర్గము సంపూర్ణము. 

౭౧ = వ సర్లము. 

రుద్దు కబంధుని వపూక్టవృత్వాంతేయు. థ్రైుధ్రుం 

క, రీరామ! మహోబాహూ', సారబలా! శౌెర్యసార! 4+ చం, చేంద్రుులకుకా 
హతో క ఈ 

సారసబాంధవునకు వళా2?నే రమ్య మచింత్యమునయి 4 యీ త్రీజగములక్కొ ౧ 

తె. వి (శ్రుతంబగు హూపంబు 4 వెలనియుం౦డె 

మున్ను నాకు; రఘూ _త్తృమా+ముగ్ధరూప 

మమరు నే. బూర్వమిరీతి 4 నఖలలోక 
భయదవిపులాంగమును దాల్చి 4 ననములందు, ౨ [913 

కొ, తిరుగుచు వనవసతుల నా, పరవిర్షుల నిందునందు 4 భయ పెట్టుచు నే 

గరువముననుం టి; నొకతజి, నరణ్యమున బవావిధంబు4లగు మూ లములకా. 

"లే. సేకరించుకొనకా స్థూల (శిరుండు నాగ 

మునివరుం డొక్క_ం డరుచేర 4 ముని గృహించి 

1 భగ్నజంఘోే వి వేస నే-అనిమాలము. 2 శ్రా లోకేషు వి శుతేమ్-ఆనిమాలము. 
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నట్టివాని దొంగిలి నేను + నతని నిట్టి 
తనువు. బూని తిరస్కారథమును నొనర్ప 3 19045 

చ. మునిపతి కొపమూని తేన4ముందటనున్న ననుకా మహో గృ భీ 
తిని గలిగించు శాపమున 4 చెప్పున దగ్ధము చేయనెంచి న 
న్లని యిటుపల్కె 6 గ్యూరము నిఖఫకామము హేయము నె నరూపమే 

లో a 
యనిశము నీకు నియ్యాదియె $ యయ్యొుడుంగాక యటన్న చేనునుళా. ౮౪ 1946 

క, మునిపతిం. గని యిటువే(డిలి, ననఘా' యవనులినింజేని 1 యద్దా నికీ బొం 
దిన యాశతాపనమునకు6 దుద, నను గృవాము వహెయనలయు 4 నారాపాయనుచుక, 

సీ ప్రాఖ్టింపంగా ముని+పల్కె రాముండెస్తు విజనాటవిని నీదు+వితత బాహా 
వులం ద్రుంచి నిన్ను ను+జ్వలనున కాహుతి సేయునో యప్పుడు 4 చిత్రమైన 
నీళుభ రూపమ్ము 4 నెమ్మి బొంగంగలవనియ; నీఘ్రోరత$ రాకృతి యెటు 
వచ్చి సీకందు వా4పల్కె_ద విసవయ్య *దనువ౦శజుండయి క్రీ శయనంగయరంగు 

తే, వానికే బు త్రకుండంజుమ్సు 4 వకానిశాప 
ముననుగల్లిన య;ిీాఘోర్మతేనువె కాక 

పర నిట్టిక బంధ రూ 4సము వుహేందు ey 
కోోహమున యుద్ధభూమి నాథపాపమున నె. ౭ 1943 

క, సురఫలితో మార్కొ_ను నిర్భరశ_క్తియు నాకు నెట్లు + ప్రా ప్తించెనొ య 
_త్తీరుణమునం 'బెల్పెవళ౯ా విను, పరమముని ప్రా ప్తశాహవశమున నేనుక ౮ 

క, ఫఘోరాకారమును గని బ,లారాతి మదనగీయారి 4 యగుట నతనివే 
ఘోరరణంబున నొంపంగ, సారసజనిగుటిచి తపము 4 సల్చితి నంత౯, ౮| 

ర ఉగ తేపంబున మోదస్కమ్మగ్పుని గావింప విధియు 4 నమితాయువు నా 
యు గృతీప8ి ఫలముగ నిదె నాగ్రహభారంబువలన 4 నాకుం బిదప౯. ౮౪ 

తే, కలిగె నజ్జునగర్వుముల్ 4 బలరిపుండు 
నన్ని.శేమియొన ర్చెడు 4 నన్న యూవా 

మదినీం బొంద వెసం జని 4 మౌారుకొొంటి 

నతేని నంతట నింద్రుం డ4త్యా గ్రవామున. ౯ 1952 
క, శతపర్వముల నెసంగుచుల బతిలేక చెలంగుచున్న 4 వజ్రాయుధ ము (బ్ర | 

ద్ధతి వైవ( దొడలు తీలయును, జతనమునం గుశ్నీనురము $ సరగునం బొశ్ల్చాక. 
సీ, అంతం గబంధథు(డ4నై యేను జంపుమా యని మెంత వేండీన 4 నమరవిభుండు 

నిన్నుం జంపను బ్రహ్మ 4$యన్నయమ్హాటయె సత్యమగుంగాక 4 సంతేత మున 
# మల మా న 

శ్రియావిరాజితం ప్యుక్కం దనో స్త్వం విద్ధి లతణ-అనిమాలము. దనోః దనుపంళ జస్య 
ళీ షల ఆగ "a ఇతి (శ్ర యక శ్రీనామ్నః పుత్సేంవిద్ధి- న్లో. దనుర పమ శాయి పుత్రే, కాపా ర్రాకుసతౌం గతే§-ఇ 

కిష్కింధా కారడే వత మౌాణత్వాత్ -అని మ హేళ్యకతీర్థలు, 
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వజ్రాాయుధనివాతి 4 బడలితిం దొడలును కలయు భోగ్నముల యె + లలిశవదన 
మక్షై యయ్యొును గాన 4 నాహార మింకనాకు నట్లుచిక్కును నే నిం + కెట్లుచాల 

"లే. శాల మాహోరమే బేక 4 గడపనే కు 
ననుచు వేండితి నామాట 4 నాలకించి 

యాజనాయశబాహున్ర 4 లొస నాక 
గఠినదంఫ్లాస్య మొనరించెం 4 గడుపునండె,. ౧౩౫౪ 1954 

క, ఆనేను దీర్భ బాహుల6, గాననమున నిందు. దిరుగు 4 కరిసింవాముల౯ా 
నానామృగముల బులులక్ల, నానాదిగతుల నీడ్స్ 4 నములుచు నుందుకొ. 

క, పురుహూతుం డప్పు డిట్ల చె, నరణ్యమున నెపుడు లత్మళణాన్వితుండయి భూ 

వరమణియగు క్రీరాముం, డరుదెంచి త్వదీయవితత+హూ_స్తముల ననికా, ౧౫ 

క. నఅకునొ యప్పుడు స్వక్షము, నెజింజరంగలవటంచు 4 నెష్మిం బలిశె ని 
మజ గాంచి యంతనే నీ, కజుకువనీం జొచ్చినాండ + తైవిభువర్యా. ౧౬ 

ఆ. ఇట్టి వికృత వేప. 4 మేను బొంది వనంబు 

నందు నిందు నేది 4+ యగపడు మది 

దానిల బట్టుకొని యె 4 దమిమాణిం దినందగు 

ననుచు. దలంచుచుందు 4 ననవరతము. ౧౬౪ 1958 

em మౌనివాకస్టము నమ్మి 4 కాననమున నిందు. దప్పక క్రీ రాము 4డెప్పుడొయొక 
తతి. జిక్కంగలండని + తలంచుచు నుందును దీని లెక్కించుభు 4 నేనిటం గడు 
నీళమా తనువు ద®&నిం చాయుటకు నెంచి దొరకినదానినిం. 4 గరము పట్టి 
తినుచుందు నిష్టమై + తనరుట నిట్లున్న వాండ) నీవారఘు4+వరుండవె యగు 

"లే, దువ్వు చుభంబగుంగాక నీకు వను భే 

యిట్లు లేటికి నమ్మితి 4 ఏవటంచు. 

దల (తువేమొ ననుంజంప 4 నలవిగాదు 

మజీయొకని కంచు నిజముగ 4 మౌని పలికె, ౧౮౪ 1959 

క, మోరిద్దటు సహుతవహుసం,స్కారము చేసితిరెయేని + గడంగి యవల నో 
పూరుషసింహో! చక్క_(౫గ, నారసీ మతిచేతం జేయశినగు సాయంబుక ౧౯ 

క, ర్రినరింతు నంగియెకా,క నేను మిత్రునిని గూడ 4 గరముపచేశం 

బును జేయువాఃడ మాకని, దనువంశ్యు (డు పలుక నంత + ధ ర్యాత్గ్ముండుక్ 

క్, తనతమ్ముండు వినుచుండం, గనె దానిం జూచి పలికెం 4 గాననమున నిం 

దును గల్లు జనస్థానం, బుననుండి మజొక్క_్యయడకుం 4+ బోతిమి మేముకొా. 

చ. ఇ్రరువుర మింట లేనితజి 4 నెంచి దురాత్తుడు రావణుండు ను 

సిరయశ మొస్పు నాసతిని + చెంవున 7 కొనిపోయె నటిని 
య oan ట్ 
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ర్షరరిపువేరుమాత్ర మొక చక్కనిమిత్రునినుండి వింటి మా 
పరునిస్వరూప మాతని ప 4భానము వాసము నెంతమాత్రము౯. ౨౨౩ 1968 

క, వినలేదు మేము; దుకఖం,బున బొక్కు_చు దిక్కు లేక + పొరిపొరి నిందం 
దును దిరుగుచున్న వారము, వినుము పరోపకృటింబూని 4 వెలయు దుముసుమా, 

శే, ఇట్టి మాయందు( గృపయుంచు+కే హితంబు 
చొలదినముల శ్ర ౦దట 4+ సామజములు 

విటుచుటం జక్క నెండిస 4 పృథుమహీ 

శాఖలం దెచ్చి యొకచోట + శ్వభ్ర ముండు. ౨౮ 1965 

క, లోంతులం దృవ్వి విధిం దగ, నీకనున్ర దహించెద మొగి; 4+ నీకు నిజముగా 

సీతాప్రవృ త్తి తెలిసిన, నేతెజంగున నెవ్వండెచటి + కింతిం గొనుచు౯. ౨౫ 

క, చనియెనొ తెలియంజెప్పుము, వనితావృత్తాంతమివు 4 వదలక చెప్ప౯ 

జనుదాన నాకు శుభమౌ;, *ేభఘునమూ ర్తి! యట్లిళు భము 4 గావింపు మన౯. 
క, దనువంశ్యుండా కబంధుండు, విని వాజై్నపుణిమం దనరు + విపులేశునితో 

డను మాటలాడ జతురుండు, గనుక౯ సరసో కు అలర(4గొ నిట్లనియె౯. 

చ. జనవర! దివ్వవై తనరు + జ్ఞానము నాకిపుడేమి లేదు కా 

వున మిథి లేం ద్రు, దు,పు త్రికయుం 4 బోయినజాడ నెటుంగంజూల నా 

తనువు దహింప డంతటను + ద త్త వ్రశరీరము గాంచి మికు న 
జ్ఞనక జుం జక్క_ంగా నెటుగఇబాలినవాని నెలుంగ (జెప్పెదకొ, ౨౭౪ 1969 

ఆ, కాల్పంబడక్మున్ని 4 కాంతను హారియించి 

నట్టి పృథుల ఏర్యు 4 నసురుం దెలిసి 

కొం దరంబుగాదు 4 వ్లోణీంద్ర! శాపదో 
పమున నంతరించె 4 క్ఞానముహిను. ౨౮ 1970 

క, విను ముస సృత్కృత పాపం, బుననే యిటు లోకనిందన్ట్రథముగ నొప్పెడు నీ 

తనువును * బోందితి రామా, “వనజా పుండు శాంతములగు (వావానములతోో ల్, 

ఆ. అ సమయము నొంద 4 నరుగకమునుషె నక 

బల్లమందు నునిచి 4 వహ్న్నిదగ్గుం 

జేయు డవల నేను 4 సీత్ర హరించిన 

దనుజు నెటుగ(జాలు 4 ఘను వచింతు. 3౧ 1972 

ఆ. న్యాయయు క్షమైన 4 నడవడి గలవా డృతండు కాన నీవ4తనిని మిత్రు 

గాం దలంపవలయు( 4 గడుంబరా కమ శాలియతండు గాన నీకుళనతిముపమున, 

క్ల అనుపమసాహాయ్యం౦బును, బొనరు చు(జూ; యాతండెజుంగం+బోలనిస్థలముల్ 

1 కురు కల్యాణ మళ్యక్థిమ్-అనిమూలము. 2 కింతు యాపన్న్నయాత్య సం సవితా శాంతే 

భాహాన ౩.ఆనిమూ లము, 



ల 

వ్ 4 

7 
ఏ, 

ర్, 

ఆరణ్య కాండము = ల సర్గము, 945 

కనంబకవి లోక త్రయ, మున నాతండు మున్ను తిక 4 ముల్లోకములక్, 35 

తనయన్నతో విరోధం,బునుగొని యడం జరించెం + బోల నతండా 
దనుజుని నెబుంగు(జు మ్లా,కనితోడళా మైత్రి సేయం + దగు నీకనఘాం 384 

డెబ్బదియొక టవ సక్షము సంపూ కము. 

29=*వ సర్షము, 

అనుచుం గబంధుం డాడిన, విని యాపఏరో త్తములు సువ సృతమా త 

_త్త్సనువు గిరిప్రదరంబున, కనువుగ( దో కైెచ్చి చేర్చి + రడ్డానిం వగ౯, ౧ 

అనలున కాహాుతి చేసిరి, దనుజుని చేవామును నాల్గుళ4తట్టుల. గాలం 

గను మండు పెద్దకాఅవులం నొనచితి నంతటను రగులు4కోనం జేయంగళ౯ా. ర్న 

లత్ముణుండు చేసె + లలి నది యంతటం జక్క_ంగా జ్వలింప4నా?గా; దనుజు 

మూర్తి యపుడు నేతిశిమున్షన'లెం దగ్కియున్న మెదడు మిగుల శ నున్నకతేన, ౨౪ 

1 అనలుండు మెల్ల మెల్లంగను 4 నాతని చేహూము. గా ల్బృ నమ్మహో 

దనుజుండు భూరిెచాపాబల+దర్చితు. డాచితినుండి లేచి పా 

వనతరమాల్యవస్ర్రుముల 4+ భాసిలి ధూమవిహీనవహ్ని నా 

దనరుచు సుందరాకృతిని 4 దదయు. జూడ్కుల కింపుం బెంవుచు౯, ఈ 1919 

చ, వెలయుచు లేచె నెంతయును 4 వెల్లుచు నచ్చవి భానురాంబరం 

సీ, 

బుల ధరియించి యంతటను 4+ భూవణనుల్ వెలయంగ హృషముడై 

యలరుచు నందునుండి జవ4మారంగం బె కెగ సెక్; గబంధుః డు 

జ్ఞ పలమయి హంసయు క్షమయి + సాంద్ర యశేంబున మించుచున్న ని 

ర్యలమగు వోళ్టమయాన మున + రాజిలి దిక్కుల వెల్లంజేయుచుకా. ౬ 1980 

తన రారుచు నాకాశం,బుననుండియె రాము. గాంచి 4+ మువమునం బలి కె౯ 

జనకజ యేగతి దొరకునా, ఏను రానూ యావిధంబు + వివ5ంతు నింకకా, ౭ 

వడుపొయములు నొంగథిసంధివ్ గ్రవాయానములునాసన దై పథ 4+ములుసమ్మాక్ర, 

యము నివి చెలంగు; త4మాధి పులో రామ!య వాష్షనిం బట్టి య+యాత్మకృత్య 

ముల జక్క పెట్టుచు 4 నిల నేలుచుందు; రుపాయమ్రులను నేమిళ4పని గల దివు 

డని యందువా విన్మవయస్థి యింక కొదురవస్థ నొందిన వాడు శి న్వని భునొకనిం 

1 "సందసా పచ్యుమానస్య మందం దవాతి పావక; -ఆనిమూ బలము, 
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కే, నాడికొని యంత సాధించుకొనును గార్య; 
మళ్ల్లై రాఘవ! నీవు భా4రాషాపవారణ 
రూ పదురవస్థ నొందుచు 4 నీపగిదిని 

నౌర్త నొందినవాండ వకాట విపుడు. ర్యా 1039 

క, అనుజునితోడ మహ్వార్షిం, గని యున్నా విట్టినీవు 4 కడు నిడునులనుం 
గని యున్నవాని సఖునిగు నొనరుచుకొనవలయు నట్టు + లొనరుపకున్న ౯ ౯౪ 

ఆ, కార్యసిద్ధి నీకుం + గల్లునంచని యెంత్క మాత్రమేని నాదు+నుదికి. దోంప 
కున్న యది సుమిత్ర; 4 యొగి నట్టి వానిని, జెప్ళావాండ నింకం + జి త్తగింపు, 

శ. కలం డొక్క_వానరుడు ని, స్తులరూపుం డొక్క చోట 4 స్క్రీవుం డనం 

జెలయనతం డింతకుమును, పల కక్రాత్య జండు వాల|ియను నానరువేకా. ౧౧ 

ఆ, వెడలంగొట్టంబడి యళ గడుగోపమున, వాలి 

యతనియ గజుండే 4 యగునుజుమ్లు 

బలయుతుండు వీరు. 4 డలసుసావాసుఃడు సు 

గ్రీవను. డతండు వాలం 1 గీడు నొంది. ౧౧౪ 1986 

సీ, పంపాసరోవరథస్రాంతంబున౯ వెల్లు బుశ్యమూ కాఖ గ4 రిక వసించు 
చున్నాండు శాఫామృ4గో తే త్రముల్ నల్వురు సేవింప; వీరుండై +చెలంగు. గాంతి 
మంతుండు తేజస్వి 4 వుతిముంతు. డతిభె థై ర్యవంతుండు వినయసం4పన్నుండధికుం 

డన వరతీము సత్య్యథమునె పల్కు నాతడు దముండు (ప్రైశుండు 4 దర్పబలయు 

తే, తుడు వువా త్రరకాంతియుకతు(డును నగును 
థ్రాతయగు వాలి రాడ్యకా+రణముం బూని 

యతనిబలశాౌలిం బురినుండి 4 యవనలిశేగం . 

దణును నీనలె దురవస్థం 4 ద_శ్తజిలుచు. ౧౮ 1987 

కొ. గిరి నివసించుచు నున్నాం డరయంగ నీకతండు మిత్ర (మగు జుము; రామా! 
తరుణి౯ వెదకుటకును నీ కురుహితేమును గార్చుటకును 4 నొప్పు నతండుక్. 

శ తోడు మి క్రుండు గాంగల+వాండు కాన 
వంతం గుందకు మదిని చే4వరుస నేది 
కావలసీయుండునో యశ్లై + కార్భమగును 
గాని దానిని మార్పంగ 4 గాదెవరికి ౧౫4 1989. 

క, కాలము దాంటగ నెవ్వరు చాలరు శ్రీ రామ! నీవు 4 సరగున6 బయనం 

బె లలిత గరీం ద్ర ౦బునం, గ్రాలెడు సు  గీవ్రుకడకుం 4 గడువడి. బొమ్మా. ౧౬ 
ee 
— కన rT GQ గ్ 

1 భవితవ్యం లం య్నాపి న తచ్చృక్య మిహాన్య థా-ఆనివషూ, 
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సీ. ఇటనుండి యరిగి య+ద్రీంద్ర ౦బునందున్నను గీ వుంజేరి మిం4చు భచరెత్ర, 

ములకు దోషం బేవి4కలుగకుండుటకు నై జ్వలియించుపహుతవహాం సన్నిధిని న 

కండె సావీ,గ నీవ్యకనితోడ సఖ్యము చేసికొనుము వానిం 4 జి త్రమందు 

వానరమని యవ+4మానింపరాదు సూ వాన శేకుడు చాల 4 బలముగలుగు 

కే, వాండు చేసిన మేల్ మజు4వనిమహోత్తు( 

డతండు మలి కామరూవియా $ నార్యవర్యు! 

యాపదల జిక్కి. యితరసథహాయమును ద 

గంగంగోరుచు నున్నాండు 4 గాన నింక. ౧౮౪ 1991 

క, మోరిరువు రిపు డాతండు, గోరినకార్యంబు. జక్క 4 గూర్పంగలరుగా 

దే; రామ యతండు కార్యము, తీరిననుం దీరకున్న( 4 దీరుచు హీతము౯, 

ఆ. బిుతురజుని కాత4కె తే త్రజుండు రపి 

కౌరసుండు వాలి శ వైర మూని 

తేజువు భయమునొంది 4 త_త్రతేల్లుచు( బంప 

చంతనున్న వాండు ఖీ శ్రీరఖఘుపతి . ౨౦౪ 1993 

క. వినవయ్య! బుళ్యుమూకం,బునం గాపురమున్న వాండు 4 వో నీవు జవం 

బునంబోయి వనచరునితో, ధనండయునిసాఖీ యాయు4ధముసావీ. గనుక. 

క, శపథంబు చేసికొని యా, కవీనాథునితోడ మై త్రి. + గావింపు; మను 

ప్యుపలలమును దినురక్క_సు, చెపుడుండెడుచోటులన్ని (యత డెటుంగు. జుమా, 

క, తనబుద్ధికౌశలంబున, దనుజస్థా నముల నెల్ల 6 దానే యెజుంగుక్; 

వనజా ప్ప జంతదనుకళా దన కాంతుల బర్వం జేయు 4 ధరణస్థలిపై. ౨౨౪ 

కే, అంతవజుకును నీలోక4రుందు నాత డెటుంగ నట్లి పు దేశము + లెన్న లేవు; 

వానరులతోడం గాడి పఊోర్పుతవరముల, నదులదుర్లమగువాల నం+కటను వెదకి, 

చ. జనకజ యున్నతావుం గనంశజూలును జు మృతం; డెంతయేని ని 

న్షను(గొన కా ర్రిగుందు జనళీక వియపు శ్రీని గాంచి రాంగం బం 

పుకు బృథుకాయులై పుడమి + బొల్బిడువానరులక సమ _స్తభూ 

వనగిరియు క్షదిక్కులకుు 4 వానరు లాతని యాజ్ఞ బూనుచు౯. ౨౫4 1998 

కే, రావణునియింట నిర్యలశభావమలర, నున్నయట్టివరారోవా 4 సన్ను తాంగిం 

గాంచి వత్తురు వానర+కాంతుం డతండు, నీప్రియాంగనపతిభ క్రి 4 నిరతసీత, 

క, విను మేరువు శిఖరాగృం,బునయగాని ఫణీం ద్రలోక4మున (గొని వసీం 

చిన నేగి చంపి దనుజుల, జనకజ నీకొసంగంగలండు 4 సరగున మరలక్, ౨౭ 

డెబ్బది రెండవ సర్షము సంపూర్ణము, 

పాక. 
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తే, 

rd 

యిరు కబంధు(6డు రామునకు దోవచూపి పోవుట. రైథిం- 

సీ, కార్యత శ్ర త్త షజ్ఞు డై $ శాలుకబంధుండు జనకజం జూడంగాం + జూలునట్ట 
మౌార్షముం చేలిసి రా4మశ కౌంకునకు నిక్టు అర్థయొ క్రంబుగ థీ ననియె మరల: 
నిదె 'పశ్చిమంబున 4 నింపగు నే రేళ్లు పనస వ వీ  యాళువుల్ 4 ప్లతేవటము 
లశ్వత్థకర్షి కా4రాన్రు, తిందుకములు పొన్నలు చండ్రలు 4 బొట్టుగులును 
గానుగల్' నుతి యికోకములును గరవీరములు కదంబము ఎలగ్న4ముఖ్యు, రక్త 
చందనంబులు వెంపలు 4 సరసనీల 
వర్షయు క్షంబు'లై చూడ 4 భన్వములగు 

నయ్యశోకంబు లెంతీయు 4 నందముగను 
గ్రాలుచున్నవి చూడు రా4ఘవ ముదమున, రో 2001 

క్రి 

ఫఘునశుభమార్షం విదియే, చనునప్పుడు మూర లాకు4జంబుల నెలమిం 

గొని యుక్కి గాని బలమును, గనంబజు చుచు. ద్రుంచి కాని + కమ్రుఫలముల ౯. కో 

॥ అమృతతుల్యంబు లగవాని 4 నాశలీజఅ. 

దినుచు6 బోవంగలరు నావు! 4 వనము దాని 

ఊడాంటినంతట 6 బుమ్చీతథతరువరవముయి 

నందనారామతుల్యమై 4 యందవుగుచు, ౬ 2008 

ఉ త్తరకురు దేశము నాం, బి త్రమునకు నింపుంబెంపం 4 జేయువనము ద 
లొ త్తెడు వేజొక్కటి మట్క;, చె త్తజినే నచటి తీరువు+ లెల్ల ననిశముకా,౬॥ 

. సర్వ కామపఫలమవ్ర 4జంబులె మధునును గుజీయు చునుండు నె4క్కు_వంగ; ధనదు 
నుద్యాన మున(హే ఆనన బుతుషట్క౦బు వెలయు చునుండును+వృత,తతులు 
భూరిశాఖలమిాజి 4 సారఫలంబుల భారంబునకొ వంగి 4 వారిదముల 
వలె. బర్వతంబుల4వలె నెల్టతావుల వజులుచునుండు నీ భ్రాత యితండు 
వాని నెక్కి_కాని 4 వసుధ్యవె. బడంద్రోని 
కాని యన్భుతకల్ప4మైన ఫ ఫలని 

కరము గోసి నీకుం 4 గడుం ప్రీతి నీయంగాం 

గలడు; రాను! మోర 4 అెలమి మిగుల, ౯ 2005 

వనినుండి వనికి. బర్వతే,మునుండి పర్షతమునకును 4 బోన్రచు మిగులం 
గనందగిన యాస్థలములం, గనుచు నటం బోయిపోయి 4 కడుదదూరమునకొ, 

mee ర అనాయానానాలు 
a నవమ 
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తే, పంప యనువుష్క_రిణికిం బో4వంగ (గలరు; 

మొరపరాలందుం జెలుజా*రు థీ డరులు చక్క 

వెలయుచుండును పచేన్రులు 4 బలిశముఒుయి 

హాచ్చుతగ్గులు లేకయె 4 యెసంగునుంకు. ౧౧ 2007 

క, విను మందు. బాంచియుండదు వనజోత్పలనికర మెంతొ 4 బాగుగనుండుకా 
దన రారు ౫ కతము చ,క్క_నస్దిగ 2 హూంసస్థ వములు 4 కౌ, ౦చకురరముల్ ౧౨ 

క, ఇంపగు నినదంబులవే, సొంపావహిలంగం దికుగు4దచు౯ గ్రీడించు౯ 

బంపాపువ్మరిణి౯ నుతి, యింపం గలే సుపర్వు లేని రఘువరా, ౧౨౪ 2009 

చ, సురుచిరపకులవ జల+కుభ్ర తేలంబుల౪ స్వే చ్చ చెప్పు సం 

చరణము చేయుచు౯ ముషము 4 వాల గాంచి వధంబనంగ సె 

క్క_రణియొ తామెటుంగమిని 4 గాంచవు మదర్తుష్టలనుండి ఖతి నా 

గురుతరపవీ వారము ర4~ ఎప్కవరా, "మృత పిండ తుల్యముల్ , ౧౨౪ 2010 

క ఇరువురు భవ్న్ంపంగల, రరయుచు లత్ష్ముణుండు సంహ్మతయందటు బలమునం 

బజరంగుచు బహువిధ *కంటక,విరహీితములు నగుచు నెస్ట4వెలయుయుహముల౯, 

నీ ఏెఆవిరాలనడములం4+చుం బరంగిన మోలచాణములం జంపి 4 త్వక్పలాశ 

ములం బుచ్చి యాయసం+బులగుసాధనములం (గ్రు, చ్చిపక్పముచేసిశకూర్త తోడ 

భా క్రితోడను భుజిం$పం బెట్టగలవాండు నీవు యశేచ్ళము+నెణి భుజించు 

చుండంగా నీతండు + నొగిం బుష్ప్పృసం చయంబులపయి వాస్ట్రవీంచి 4 నళినవాస 

తే, నలుగుబాళింపం బాపవిశనాశక మయి, నాతిశీతలమయి రోగ+భీతి నడచి 

స్వచ్చశా ఫ్య స్ఫటికముల + ట్లలరుచున్న, పంపజలమును సరసిజథప త్తములను, 

క, కొనివచ్చి యీయంగలం, డో, మనుజేంద్రా,! స్థూలములయి + చా భృద్దువాలం 

దును శయనించుచు: దికుగుచు, ననముల వృహభ్గములరీతి 4 ధనులలరంగకా, 

ఆ, సుందరంబు లయిన4పందులు జలవాన 

మునకుం బరిప శెలమిం 4 గనుచు రాగ 

గాంచంగలవు! స్వేచ్చం+గా నీవు సాయావ్నా 

ముందు. దిరుగుచుండి + యాతరువులు, ౧౯౪ 2014 

1 సమతీ గ్థా మచశకెవలామ్ - ఆనిమోాలము.- సమతీర్థాం = సమౌపతౌర్భప్ర, చేశాం-అని వ్యాఖ్య . 

2వ శత హంసా ప చా? కూ0చా8-అనిమాలము. ప్పనాః మంహూకాః హంసభేదాః-అఆని వ్యాఖ్య. 

3 మ్ఫూతవిండోపమారా న్గూలాక -అనిమాలము. 4 కంటకవిరహితములు = ముండ్లులేక నున్న 

గా నున్న చేంయపలు, ర్ తీవ భక సమాయుఃకో లక్ష్మణ౩-అనిమూ లము. 
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ర్, 

శ 

రూ 

తే 

ర్, 

క్, 

క్, 

స్త్ 

అం ధ్ర శ్రీమద్రామాయణము 

వీరినిన పుహ్పచయంబుల, ధరియింపల వానింజూడం 4 దత్పుష్కరిణీ 

నిరు పనుకీతలజల ముల, బరికీంపంగ దు?ఖనుడల 4 భద్ర దము గలుగుకొ, ఆం 

తిలకముల న _కమౌాలక, ముల బుహ్పసుశోభి తముల 4 ముగ్ధసరసిజం 

బుల మజీయు వివిధపుష్పుం, బుల నుత్చలములను జూడం4బోవుకా వెతలుకొ, 

. విను రాను! యచటిపూవులంల దనివారంగల గోసి తాల వగువా.డజెవండుక్ 

గనంబడండు "వాడ వవి య్య్సుర్చిన రాలవు క్రొ త్తఫపూల4విధమున నుండు 

, అచట మతంగమ+హార్డి కి శిష్యులా మునిస త్తములు సమాధిని గనుచును 
దగువారలు౦డి రా౪తా ఫసుల్ గురునిమి త్రము వన్వనస్తువి4+త తిని గొనుచుం 
జను నప్పు తద్భార4మున శ్రోమమొందంగం దక్రేహాములనుండి + ధరణింబడిన 
న్వేదటిందువు లెల్ల 4 విమలతపోబలంబున నప్పుడ య్యెను 4 బుహ్పములుగ 
వాయువశమున బిందున్రల్ 4 పానపముల( 

బడి సునుంబులుగానయి 4 వారగినుహిము 

వేత్ర నశియింపకున్నమవి; 4 నీతిని బాసి 

వారు సురపురి కరిగిరి + శ్రీరఘువర !. ౨౮ 2018 

విను వారలసరిచారిక్, యును జిరజీవినియు నియతీశయును నయి నుహీనుక౯ా 
దనరారు శబరి యనుసతి, కేనయణబడియెకు నందు నీకు 4 గ మ్రగుణాఢణ్యా. ౨౫% 

గురు సేవాధర్ష్యంబున, నిరతము సంసక్రిగలిగి 4 నెజీ. దగునదియు౯ 
సురపతిసము భూతాలళికి బరివంద్యుని నిన్నుం గాంచి 4 స్వర్గము: జేరుక్-. 

ఓరఘువర! యాపంపా, తీరమునం బళ్ల మంపు(4 బెరువునం జను జే 
నారయం గల వు త్రమమై, యేరికీం గనంబడక యున్న శ యింతియుటజముకొ, 

వని నందు బుశ్యమూాకం, బనుపరతనుందో బహువి4ధాయ తగ జముల్ 
దన రెడు నాడ్విరడము లా, వనమును జొర(జాల వెట్టి) భంగిని నై న౯ా. ౨౮౪ 

QQ 

చంవనము నుతంగుశ క్షివిభ4వంబునం గల్పితమయ్యెం గాన న 

వ్వనిం బొరంజూల వేనుంగులు 4 వాసవునందనసన్ని భం బుగా. 

దనరుచు నిర్ణరో పవన 4ధర,ములం దగి పెక్కు పతులొ 

ప్ప నెగడు నావనంబునను 4 బాయుచు దుకఖము హోయిం గాంచుచు౯ా. 3౦ 

. నీవుండంగలవు రామా, యావని వివరింపంగలవు + వార్ష ౦బున సీ 

1 నచలై మానతాం యాంతి.అనివషూ లము. 



ఆరణ్యకాండ మః = ౭5 నర్లము, ప్రస్! 

*తావర! పంపకు ముందట, బావనమౌా బుశర్ణిమూ కశపర్వత మలరు౯, 304 

ఆ. అందు భూరుహాంబు 4+ లమలపుషుంబుల 

నలరుచుండు; మజియు 4 *వా న్రిశికువ్రు 

లరసీ కాచుచుంట + నారోవాణమునకు 

మిగుల: గప్ప మద్ది 4 మేడినీశ, 3౧ 2025 

సీ. పూర్వకాలంబున 4 భువనని ర్థాతయా బ్రహ్మయు నీదివ$పర్వతవర 
మొక్క హేతువుం బట్టి + యుర్విం బఖ్యాతిని. గాంచునందునుదావచించెనద్ది 

యేదండువా? విను 4 మెవ్వం డయ్య ది శిఖరము పై నిదురించు4 కాలమందు 

ధనము నెద్దానిం బొం+దినయట్లు కలంగాంచుడానిని మేల్కొన్న4+తరుణమందుం 

ఆ. దప్పకుండం బొందు 4+ నప్పర్పుతం బున 

మజొకమహిమగలదు + మానవేంద్ర! 

యఘయుతుండు విషమ4మైనయా చారం బు 

గలుగునాతం డెక (4౫౭ దగండు. 33 2028 

క పావీష్టుండు విషనుంబయి, యేపగిది౯ మెచ్చుకొనంగ 4 నే దగక ధరకా 

గాపురుషహితముగా. దగి చూపన్లైడు నాచరణము 4 కోభననునుచు౯, కక 

జే ఎవం డనుష్టించునో యూత 4 డీయిరువురు 

దాని నెక్కినవారి నిశ ద్రగ నునప్పు 

దానవులు పట్టి వధియింత్రు; $ జాన కీశ ! 

మానివనమున గల దిషీహుమండలంబు 365 2029 

కే పంపాసరసునం వమిం యీ డింపం బరప్టతము నచ్చ౪టికిం జేరువయె 

చెంపారుట నాధ్వని యట, నింపుగ వినంబడు చునుండు 4 నెల్లెడ రామా, ౨ 

క. జ-ధరవర్షంబులం దగి, బలవంతములై న యచటి+4వారణములు మా 

ర్యలయుచు నన్యోన్యవాతిం, గలంగుచు రక్తము ధార4గా6 గాఆంగ౯, 3౫౪ 

చే, వేలు వేజుగం బోవుచు 4 వివారణంబు 

సలుపుచుండును నావనస్థలుల( దిరుగు; 

నాగజంబులు పంపయం 4 దములవుగుచు 

నవియము లీక్రమును నగు 4 నప్పు లాని. 3౬౪ “081 

1 బుశ్యమూక శృ వంపాయాః పురస్తా త్పుష్సీతే ద్రుముః. అనిమాలము.- 2 శినునా గాభ 

రత్నీత।_.ఆనిమూలము. 



రికి ఆం ధ్ర శ్రీమద్రామాయణము 

క, వనముల శేగు సుఖంబుగం;, గనంబడు బుతతతి వ్యాన్రు(గణమును *నీలం 

బునుబోలి కాంతినొస్పుచు, ననయము జయలీలము నగు 4 నారురుగణముకా, 

చ. కనుగొన శోకము౯ొ వదలి + కాంతువు శరము; రామ! యాగిరి౯ా 
బెనుకిల చేత. గప్పంబడీి 4 పెద్దదిగా గువాయొుండు వెల్లు నె 

_ వ్వనికిని నందు. జొచ్చుటడి 4 భారము; దానికి. దూర్చు వాకిటకా 

గనంబడుచుండెడికా ప్రద మ4ఖండపఫలద్రుమతీరభూమియొ. 5౯4 2088 

త మృగగణంబులు పెల్లుగ 4 మెలంగుచుండ 

నీశ్రలోదక మెంతయు. 4 జెలువు గులుక 

నొప్పుచుండును ముడుంగది 4 యుకుతరమయి 

యాగువా౯ వానరచతుష్క 4 మా శ్రయింప, ఠం 2084 

క. ఉన్నాండొగి సుగ్రీవుం, డున్నత గిరిశ్ళంగమందు + నొకవేళ నతం 
డన్నలుగురతోోం దిరుగును, గ్రన్నన నీవేగు మనియెః4 గ మ్రోక్తులతో౯, 

సీ, బల శాలియెన క4బంధుం డిట్లారామల త్మణులకు చెప్పీ 4 లలితపుష్పు 

మాలికాయుతుండ యి4 మా 'గండునింబోలి వెలుంగుచు శ్రీ ఫే రామ4విభుననుజ్ఞ్జ 

గొన నాకసంబునం. 4 సొంత నిల్చి వెలిం7గ; రామలక్షణులంత 4 నానుహోట 

విని. గాంచం బయనమై 4 వియదంతరంబున నున్నమహో భా గు4నురుకృ పాథ్యు 
తే. నాకబంధు సమిపించి + యరుగవచ్చు, నింక నీవని; రప్పుడా 4 యిరవురం గని 

కార్టసిద్ధ శిర్టమై మోరు 4 గడలు డనుచు, బలికి ప్రీ తిన నుజ్జు వా4+4రలునొసంగ. 

క, అరుగందలంచి కబంధుం౦, డురుదివ్యాకృతిని మిగుల + నొంది తేనురుచి౯ా 

సరనీజమి త్రునిం బోలుచు, సురపథమునం గొంతయరిగి 4 సుగ్రీవునితో ౯. ఈర 

శే, మైతి దప్పకసేయుమా + మానవేం దృ 

యనుచు రాముని(గాంచి యాళయ ద్రికరుగం 

+ దగిన మార్గ్షంబుం జూపి యోా+ధన్యచి త్త! 

సఖ్య మును జేయుమనిచెప్పె 4 సరసరీతి., రి 8038 

డెబ్బదిమూ (డవ సర్గము సంపూర్ణము, 

nn! 

* సీలక్రోమలకపృభాకా రుటానపేతాపజంవా కొ-ఆనిమాభము. నీలకోమలక్ప ప్రుభాక = 

సలకత్ననన, నోజ్జ ప్రభా -అని వ్యాఖ్య = 



ఆరణ్య కాండ ము ౨ ౭2ళ్రీ నర్షము. ఫర్ 

డర. వ సర్షము, 

రురు రామలక్షుణులు శప 3ని జూాడంబోవుబట, చయం 

చ, థరణివరాత్ర జను లట + చాకు కబంధుడు చూపుల చోవ స 
త్వ్వరముగం ఓ బల్నిమంపు చెసం 4 బట్టియ పంపను నూ కాబోయి; రొ 
థధరణిధరంబులం బెరసి 4 త్రద్దయు( "దేవయంజో లె నొప్పు సుం 
దరఫలరాజితో నెనంగు 4 తేద్వశవృమగణంబుం జూచు చుక, ౨ 2089 

ఉ. వాలిసహోడరుం గనెకు 4 వాంఛయె సెకొనబోయి; రంత నా 
_శ లములందు. బోవుచును 4 జయ్య్టన:  బంపకుః బక్చమంబున౯ా 
వ్రాలినభూతి నాప్పుకట 4 వర్యము వెరి యటం ద్రియామనుం 
జాల శ్రనుంబునం గడవీ 4 చయిన లేచి కరక దవ్వునకా, 54 20430 

ఆ. శబరి యాశ్త్సమంబుం 4 జక్క నొప్పెడు 
దాని గాంచి వృకు+తతులు నిండ 
వెలయుచుండ మిగుల 4 వింతేం దగుదానిం 

గనుచుం బోయి శబరిం4 గాంచి రంక. ౫ 2041 

ee యోగనిద్ధింబొంది 4 యున్నయాశబకియు వారల గని వేచి 4 భ_క్తిమోణి 
నంజలీ ఘటియించి 4 యా రాముపాడారవించము లకు యృక్మి + జవేడ డృ_బుద్ధి 
వభ నంబు మించంగ 4 వెబయులక్ష్మణునకు నభి వాదనమునేని 4$ యర ర బ్ర్పాద్య 
ములను గు నా చమనీయ+మును యథావిధి నిచ్చె; నంత వ్రతంబుల 4 " నాచరించు 

గాంచి రాముండు పతఠ్కె నిఠకామ మోద 
మలరుచుండ6 దపస్వినీ 4 యఖబనియమ 
విఘ్నములను జయించికి+వి గద నీవు. 2 2042 

క నీతపము వృద్ధినొందుచు., జేతోముద నులకుచుండ, 4 చేసెడుంగా బే 

యాతతకోపాహోరము, 'వేతజి బాధింపకుండ 4+ నే గడుంబూన్మికా, ౮ 2048 

ఆ, నిగ గృహించుకొంటిశవా గృముంబున ను వ్ర 

తమయలం జేసనినావె 4 తన్ని; లలిత 
| భావీణీ! మునంబు 4 భన్యనుఖమ్మున 

నలరుచుండుంగా దె 4 యనవరతము. ల; 2044 

కే గురుళు శ్రూవయు సపఫలతేం బరయణుంగదయనుచు నడి గ,4భవ్య నుకియు యో 

* లక్ష్మణస్య చ ధీమతః -ఆనియాలము, 

san 
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గరత సాప్రంతయు సీద్ధయు, నిరతము సిర్ణాఖీనుతుల 4 నెగడుచు భాక్తి౯ జ్య 
తే. పూర్త ముగ నుండువునమున 4 బొలుచుచున్న ర్ం 

శబరి 'రామునిముందట 4 సంతసమున 
నిలిచి రాముండు తన్నిటు 4 పలుక మరల 
బలిక; రాఘవ నినుంజూడం 4 గలిగెం గాన, ౧౦ 2046 

“సీ నాతపస్సుఫలింఇ 4 నాయొనర్చినతపంబంతయు సఫలమై + యల నిపుడు 
గురువులు నాచేతం 4 బరిపూజితు ల యొరి పుకుషకుంజర! చేవథపుంజమందు 
ను త్రము డగువిమ్లు + వి త్రజ్ నీవొట నిన్ను€ బూజించుట + నెజీనుదీయ 
జన్య మియ్యదనున + సఫణమైనది బ్రవాపనము సిద్ధింపంగ 4లదు మహో 

లే. శత్రునూదన! నీదగు+సౌమ్యువీత 
జామున ( బరిళుద్ధ నై తిని + నముఃతౌొవ 

కప సాదమునం దగ న4తే యములై న 
లోకముల బొందెవనుసరష4భోకవికుత. ౧౩ 

శ్ర! శ! 

99 17 
ర్, నీయాణార్యుల తోడుత, నే యేులాఖఫా వోవవై తి + వీనని యనుదో 

నాయాచార్యులు మ కే, వాయత్తులు చితృకూట4మం దీన్ర తేగకా, ౧౩ 
తే, వాస మొనరింపవచ్చి న$ యా సమయము 

నం'దె యతులప్ర, కాశంబు4నంది వెలయు 

వోస్టనుయాన ౦బులను నెక్కి 4 యున్ష్గమించి 
రిచటనుండి దివంబున  శెలమి మిగుల. ౧౪ 2049 

జడ ఇట లే, బహాళధర్మజ్ఞులయి మహాభాగ లై న 
యావమవహార్షులు నను గాంచి 4 యనిరి; రాము 
డింతిరో నినుంజూడల + నెంతొోొపావ 

నమగు నీయా శ్ర మము నకు 4+ ననులకరుణ, ౧౫% 2050 

నీ రాగలం డప్పుడా 4 రాముని లత్షుణు న తిథి సత్కృృతులను థీ నా శ్రమంబు 
నందుండునట్లు చేశయంగనౌా నీవంత నామహోత్తునిరాము 4 న మరపూజ్యుం 
గనుల్ 'ని నిరుపమ + నునయడులో కాళి నొందంగాం గలవని 4 యొప్పం౭బలికీ 
చనిరి పూరుషసింహా! 4 నిను నేను నీకొజనై పంపయొడ్డుల 4 నలరుచున్న _. 
ఫలమూలములు నింకం 4 గల వన్య వస్తు న్రులను వానిమాధుర్యథమును దగంగ 

ఆ, ననుభవమున నెజీలి 4 యాస_క్రి. బదిలంబు 
గాగ నుంచినాను 46 నాం, ధర్మ 

1 అద్య ప్రాప్తా తపస్సిద్ధి స్త్వ సందర్శనా నయా, అద్య మే సఫలం త ప్రమ్-ఆనిమాలము, 



ఆరణ్య కాండము = 2౪ సక్షము., ర్ట Wt Cs 

మతి రఘు ప వ్ర ఏరు + డలివ విజ్ఞానము 
నకును వెలియగాక థీ పక్ కటములిని. 2051 

ర్ తీనశారుచుండుటం జగం గనుంగొెని యిట్లనియ యి, చేను 4 గానం గబంభుం 

డనువానివలన వుహిమం,బున (నగు సీగుకునిక క్ + బోలలో వింట్౯ా, ౧౮౪ 
కొ, దానిం ద్రితర్టితంబునం, గానం నోవెదవు జూపంథగా సేవు మిం 

బూనీనం జూచెద ననలా, నా నెలంతయు రామునోట 4 నప్పలుకిటు లే, రొ 

జే, వెడలినంత నె వారిక $ప్వుశు మహోవ 

నమును నంతయు జూపె; నెశయ్యమున నంత 
'రామునిం గాంచి పలికె నా4రమణి రామ 
ఘనజలదమట్లు నల్లగా 4 గానంబడుచు. ౨౦ 2054 

క మృగపటీ సమాకులమై, వెగడొందంబడెడుదీని. + బొలుపునగం గనువవా 
సాగసుగం దగు నీకానన,ము గణింపంబడు ముతంగ 4మునివనమునుచుకా, 3౩౧ 

చే, మంత్ర వనౌనిమం త్ర స4 మ్లూనితమగు 
యజ్ఞ మును నాగురూ త్తము 4 లమలఆధిషణు 

లిచ్చటం జేసియున్నార; 4 లివిగొ చేవ 
పూజకుందగు స్థానముల్ + పూజ్యములయి, ౨౨౩ 2056 

ఆ, పళ్చిమంపు జెసను * బరయ్ు మిట్ట గ జాడ 

నయ్య! నేను మిగుల 4 నాదరమున 
చేవే సెయుచున్న 4 నావరమౌనులు 

" శృమవికంపవా స్ప4జలజములను. ౨౨౮ 20517 

క, వీనిం బూజలం దన్న్చిరి;, భూనాథా! వాశితపము 4 పొలుపున నవి యా 
మౌనులు చనినను నిప్పటి, కై నను బ్రతిలేనికాంతి 4 నఖిలవారితముల్, ౩3౪ 

5, తమకాంతి వెలయ. జేయుచు, విమలములై కానంబడెడుథ వేడ్క ౦ గనుమా 
యమల్రతేముల నుపవ్హా సములను గడునలసి పోవ 4 శ_క్షియెలేమికా, ౨౮౪౪ 

క, గురువులు మనసునం దలంపకా సరిత్పతుల స ప్పకంబు 4 సరగునం దానే 
పరుగెత్తి వచ్చియున్నది, సరనసీజమిత్రాన్వవాయశజలధిశ శౌాంకా ౨౫% 2060 

క, కనుమా సప్పాబ్దులలో, మునింగి వృతేములమిో:చ 4 మునులాణ య వె 
చినవల్మ_లములు వారల, తనుసంగతివలన నింత4దనుకను నకం అస 206; 

లే, ఎ౦డకున్నవి చూడుమా + యిదిగొ వారు 

సురల బూజింప నుత్సల+నుమము లెతర 

1 క్రూ దుట్వేపిఖిః కై 8 -అనిమూలము. 
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పుష్పములు చేర్చికట్టిన + పూలదండ 

లిప్పటికి వాండకున్నవో 4 యినకులేశ, ౨౭ 2062 

చ. వనమును దీనినంతయును 4 బాగుగం గంటివి చేవసన్ను తా 

ఏన(దగుదానినంతేయును 4 వింటివి చేవాము దీనినింక నీ 

యనుమతింగాంచి వే విడున 4 నాత్మ్యను గో రెద; నాశ్రమంబీ బె 

మునులదొ చేను నెట్టిముని(ముఖ్యుల సేవలొన ర్పుచుంటినో, ౨౮౪ 2068 

ఆ. ఆత్మనే శ్తలై న + యామౌానివరుల 

పంతకరుగందలయల6 4 జి త్రమందు 

ననుచు ధర్మయు_క్ష4మును సవుంచితమునే ' 

శబరివా క్యము విని + స్వాంతమందు, ౨౯ 2064 

ఆ, మాయయేమి తేక 4 మానిని పల్కుటా 

శ్పృర్రీమనుఛు నంచి 4 సంతసము 

గాంచె రాము డనుజ+కలితుండై యంతట 

సం శ్రితవ్రతయగు 4 శబరి గాంది 30; 2065 

క, పలికెను రాముం డిట్లని, విలసిత భ_క్ష్వతిశయమున 4 విధిగా నను బూ 

జలం దన్సితి విశ నీనుది, గలచోటికిం బొము హోయి4గా నో శ్రమణి.3౧ 2066 

సీ, అనిరాముండాడిన € నంతట జడలను దాలిచి వల్క_ల4థారణమ్ము 

గావించి యజినముల్ 4 గై కొనియున్న యానృద్ధ నారీమణి 4 యెలమి రాము 

ననువుతి( గొని యట 4 నాముహూ_ర్హమునందె జీర్ణ శరీరంబు + వృీతిని విడువ 

దలంచి యగ్నిని వేల్చి + తదవసరంబున జ్వలియించుచున్న ట్టి + జాత వేద 

కే, సునివలెకా దివృమా జేవా4మును ధరించి 

దివ్వలోకము నొందెను; + దివ్యభూప 

కాళి ధరియించి దివ్టమా 4ల్యముల గంధ 

మున జెలంగుచు దివ్యవ4సనము. గటి, 53౪ 2067 

క కనుంగొనయగాం దగి విద్యుత్తును జోలీ ప్ర, చేశమద్ది 4 తోడనె వెలుంగగం 

గను బొలిచె) నంత శబరియు, ఘన పుణ్యాత్తులగు మౌని4కాంతులు వారల్, 

ఆ, ఏవారణంబపు సేయు 4 విమలసంస్థానంబుం 

దా సనమూాధియోాగ 4భాసమాన 

వముహివుం జూజింగొనీయ 4 మానీని శ్రీరాను . 

భ_కిపరత మాని$భ_క్షీనిరతి, ౩౫౪ 2069 

 డెబ్బదినాలుగన సర్గము సంపూర్ణము, 
౧ 

స 



క్ 

ర్, 

క, 

క్ర 

ఆరణ్య కాండము ఆడి సర్లము, ర్ట 

x భ్ CY కే బాజీ ఆరం వ ల్ రురు. రామలత్షైణులు కంపాసకస్సునకం జొవ్రట. ధుఢుం 

తేన కేజంబున వెలు(గుచు, వనితామణి కబకి చేవవాసా ర ౦౫౪ 
రం మ్ల 

తనరారు లోకమునకుం, జనినంతనె యనుజుతోడ 4 క్షైాపతి వుడిలో౯ా. ౧ 

చింతించె; ధర్ష్యమతి య,త్యంత మహాత్తు లగుమాని(కేల్ల జుల మహో 

దంతంబుం దలంచి యేక,స్వాంతుండు హీతే వాది యునగు + సవాజునిం గననుచుకొ, 

పలికె నిట్లని సౌమ్యు! 4 పరమాద్భుతములగు 

పుషుపలాదులు 4 వొడల నఖిల 

తీర్ధసమాగ మ+దివ్టు వర్శనములు 

వెలయ నాశ్చర్య్వంబుం 4 గొలుపుచున్న 

యీయాత్తవిదుల దై ఖీ యసంగునా శృమమును 

గంటి మూాయది మృగ+గ ణము పులులు 

విశ్వాసమును బొంది + వేడుక విహరింప 
బహూువిధవిహగముల్ 4 పరకయగుచుంక 

సాగరాఘరూప(చారుతీర్థ 

ములను నిందు కౌ(స్ర్ర+4మునం జెవ్పినట్టు లే 

ముని6గితిమి ప్రియంబు+గను విధిగనూః ర 2072 

పితృతర్పణ మొనరించితి, మతిశయశుభమలరు నింక 4 నాయాయశుభ 
ప్రశీతి నశ్ంచెను లత్ముణ) కృుతకృత్య్వం బె నయట్ల + వాదయంబలరెకా, ౫ 

నరకుంజర! విను మిత్రని, కరలాభాదికము తోంపణగా? బొచ్చె మదిం 

గరము జవంబున రమ్మా, పరికింపం ,బ్రియము నొసంగు+పంపకు నింకోక్, ౬ 

క, ఛచనవలయు బుశ్యమూ కం, బనుశై లము చానిచెంత 4 నలెడు నంచే 

క 

వనజా _ప్తపుత్తుండును ధృర్యనిరతుండ్” కవిసవమాూాపహా4 రాజు వసించు౯,. 2 2017 

అగృజువలని భాయమ్మున,; సుగీవుండు కపిసమావ(ోకగూరచతుమ్మ ౦ 

బుగ్రాకృతి వెలయంగ సృమ్మగ్యవై మమునం గొలువ ౪ ననిశంబుండు౯ా. ౭; 

క, వానరవృషమభునినాతని గానం ద్వరపడెడు మదియు( + గావలయుంగదా 

న్, 

జానకి వెదశెడుపని యూవానరపలివలన ననుచు. 4 బలుకంగం బిదపక్ా. ళం 

ధీరుడొ రాముండీ+4తీరునంజెప్ప లత్మణుం డాతనిం జూచి + సరగ మనము 

షంపాసరస్సు నిశలింపవర్ణి తమును గనంగంబోవుదము నాథమనములహాడం 
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దీగపడియె కునని 4 పలికె; నంతట నరిసూదనుండ గు రామ మేదినీళు, 
రనుజునీంగూడి యయా నుంబుననుండి వెడలి ఫపంపకుంబో యొ 4 వేడుకలర 

"లే. నంతరాముం డుదారజ4నాళి శే 

తేవుయి నానామహీజల+తా ప్ర is 

మగుచు, చానీయజలపూర్ల 4 ఇ మసచు నలరు 
పంప గనుంగొ నె దూరభూ4భాగవుందు. ౧౧౪ 20175 

2 ర_కృపద్యంబుల 4 ర క్క సౌగంధికంబుల నెలణ్ణనె తెల్చ్ల4గలువగములం 

చెల్లనె, కువలయశది పుల నల్లనై, బహువర్ల చిత్ర కోం+బళ మురీలి. 

బలువన్నె లొపఫ్బాణి 4 నెలయుచు నుండె; నాపంసను దూరభూఖ ఫా గవముంచదె 

కని దానిచెంతనే 4 క్రాలుముతంగ సరస్పునాం దనరారు + పహ్రూదమునందు 

కే, స్నానమును జేసె నుత్సల 4సరసిజముల 
నరుణపంక జకువల యా +ద్యమలసుమవి 

తతిని జెన్నారి కుసుమితా4యతరసాల 

వనములందగు పంపను 4 గనియె మణియు, ౧౮౪ 2019 

సీ బర్ధి నాదప్రతి+ధ్వనితమై తిలకముల్ దానిమ్మశచెట్లును 4 దంతధావ 
నము లేజు ముద్దు లు4సువుయు రర ర మురునుబు న్నా? ముల4ముదములూ్చు 

మూాలలీకుందగు ల, ములు వటద్రుముములు నిచుళాశోక4ములును స 
పర్హముల్ శేతక। పోదపంబులు పు పూవుగురివిందలును మతే 4 తరువుశన్నా 

ఆ తన నలంకరింప 4 దగుభూపషణంబుల 

వెలయు నొక్క_ రముణి4విధముతోంప 

నలరు పంపం గాంచి 4 యా రామలత్ముణుల్ 

దానిచుట్టునున్న$త రునికరము* ౧౭౮ 080 

క. కనుచు౯ా దానిం జేరిన, ననముం గని; రద్ది పూల4వరుసల చేత౯ 

గననై విపులద్రువముమై తన రారుచునుండెం గీర+తతు లె లైడల౯, ౧౮ 2081 

కే. పలుకుచుంజెం గోయస్ట్రీకథములు నెమిళ్లు 

'బెగ్గురులు నింకనుం 'బెక్కు4విధము లై న 

పతుులుం గూయుచుంజె; గొ+ప్పకును దగిన 

“వనము గని త త్తజిలకయె 4 చారు వేగ. ౧౯ 2082 

క్ష హెచ్చరికలతో బోయిర, దెచ్చట. బంవాసర స్స4హీనజలములకా 

ముచ్చట గొలుపుచుం జల్లంగు నచ్చరలకుం బ్రిలికొలుపు+నట్టు లె యమరుకొ, 

* భ్రతో జగతు రష్యగ్రొ- = ఆఅనిమూ లమూ్యూ 



ఆరణ్వ కాండము = ఈగో సర్షము, 959 

నీ అచ్చటి కేగి [రం$ వవనీజరత్న ముల్ తిలకపున్నా గనకుళ కుజములు 

మజియు నకోకద్రు+ మంబులు చెబంగంగ] నానాపత క్తిస్వ (నంబు లొలయ 

వార్ష దమై యుండ 4 నద్దానిం గాంచిరి రాము డంతట వృకు4రాజి వెలసి 

సరసుల. జెలువాజి4పరంగు భూమిని గాంచి కామాభిశ ప్పుఃడై శక డుజవమునం 

శే, బంపశేగెను నడి వుప్ప 4వారవిశత 
వనములను సాలచంపక 4 వ జములను ద 

గంగ గ్రాలుచు షట్పదా+ఫఘములు మూగి 

యుండ సినులొప్ప నతులప్ర+భోడ్డ వ్రలమయి, ౨౨౪ 2081 

లే. స్వచ్చమై సృటికంబునా, + బరంగునీట 

నొప్పుచు౯ా మృదువాలుక 4 యొష్పుగులుక6 

బద్మసౌగంధికంబులు + పరి యలర 

నందమైయుండ6 గాంచి పం4పావాప్రయమును ౨౩౫ 20౯5 

క. బుతవిక్రము.డౌ రాముం, డతులమనీషం జెలంగు + ననుజునితో ని 

ట్లు తగం బల్కెనుు ధాతు, ప్రకతి నలంకృతము పుణ్య 4పర్షత మిచట౯. ౨౪౪ 

క, వరపుప్పీతేపాదపమై, యరుదుగ దా బుశర్ణిమూాక + మనువేకున భౌ 

సురరూప మలర6 గలదని, పరమ సాప్టంతంబు. దగ్గ గ4బంధు(డు పలి కె౯ా3౫ 

సీ. ఇట బుకురజు(డన 4 నెన౧సనుహోమలతి వానపతనయు. శ4వక్కవిక్క 

మాథున్ది(డు సు గీ వు4డనువా? మవసీయిం చుంబుకుషకుంజర!నీవు4 పొమ్లు వాన 

"రేంద్రునిచెంత కం+చీరీతిం బల్కు_చ్చు; సత్య్టవి కృముండగు + సవాజు మరల 

గాంచి యిట్లని యెను; 4త్య రాజ్య మెల్లను బో గొట్టుకొని దె న్ట4పూష్టండనయి 

ఆ. జనకజాతం జూచు+కొనీ వానిముజిచియె 

యుంటి నట్టిసీత 4 జంట బాసి 

యసువులెట్లు నిలుప్ళనగు లత్షణా! యిక 

ననియే నిట్లు మన్మశ+థా_ర్రినొంది. ౨౮ 2088 

క ఘనతరశోకంబున దన, తను వెల్ట౯ వడంకుచుండం 4 దా బలినశెడువా 

కని చయము వినెడులక్షైణుం గని చెప్పి మనోజ్ఞ మగపుచు 4 గనణబడుదాని౯. 

చ, సరనును బంపనా(గ ముని4సన్నుతిం గాంచినదానిం జూడంగా 

నరిగెను స్నానమాడ; విక4తావనినుండియె వచ్చి చాల భీ 

కరపథ మొప్పంగా జలము 4 కన్పడనట్టి కబంధ కాననం 

బరుదుగ దాటి కాననము + లందముగా. దగుపశ్నీ వారముల్,. ౨౯ 2090 
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"లే. వెలయుచుండంగం జూడంగ + లలితనుగుచు 

లీశలాంభస్సులకా మింది 4 చెలలగి భదృ 

దాయకంబగు పంపాఖ్యం 4 దగుసరస్సు. 

గాంచె రాము(డు కొంతదుకగ4ఖుము తొలంగ. 3౦ 

డేబ్బదియెనవ సర్లము సంపూర్ణము. 

శా. ఓంకార ప్రియహాప, యోగనిరతో4+దో్యో గ కస వ్ర్హాదకృ 

చృంకా లేశ విహినభానురపదా, + శ క్రాదిసంస్తుత్యము 

 కృంకాను_త్తమనాను, నిర్జి తరత ళాదిత్యరూపప్ర, భా, 

పం కేజాసన ముఖ్యపూజితేలస+ త్వా దాం బుజాతద్వ యా. 

5 అస ౧ 3 ప అన . 

లది నుహీసురకుల (విదిత కాశ్యపమానిగోత్ర, జూప స్తంబ4సూత్ర, నీతి 

పురసుందరీవర4కరుణా త్తసంస్కృ తాం ధ్ర కవిక్వ్టవై భవ, 4 ప్ర థితేకీ ర్తి 
యా కొం అప అన జన మంచివం కాబ్ట! చం ద్ర సు, హాణ్యపి బుధ వర్వుసుపు 

పండితగురుభ కృ+ తాండనకృష్ణాప రా భిధే యార్యజ4నాళిభ జన 

శే, నిరత శేషా ద్రిశర్య ప +ణేత మైన 
యాంధ్ర రామాయణమునం బా4పాటవివా 

రణధనంజయమైన యళథరణ కాండ 

నువని నొాచందరవితారథమె చెలంగు, 
లీ a 

da 

ఆరణ్య కాండము సంపూ ర ము, 



ర్, 

కీమ్య్ 0ధాకాండము = ౧-వ వర్షము. 

-చిర్ధుర్రు చ్వర్టుం- 

శ్రీ మన్య ంగళమాపా, కామితవరచానదత్త 4 ౯ _మాలాపా 
నోము తిహికనా మా చే వ్రైమాస్పదవ్యాకయిధామ + క్లీక్వ.:కామా.. 1 

క. వినవయ్యా కృతినాథా, వనరువామిత్రానవాయ॥4 వాక శ కాంతా 
ధ్ జనహి తకృ్ళతా ర! యవ్వలి, ఘనకథ వినువింతు ఇ _క్ర్మకలితుంత నగుచులా. 2 

ఇయిరూ పంపాసరోవరవక్ష నము, శ్రుశుం- 

చ. అనుజానిణోడ రావమువిభుం + డందుం జెలంగెడు పంక కేని జూ 

క్, 

న నెజిసీయున్న తా తావనల 4 నల్లని Ee బళ్ళు చే ₹యలం 

గని తేగవానితో సమతం4గాంచీన నీతముఖా షీ దృష్టులా 
య్యన మదిం బోయ నిం ద్రియము 4 లాకులకేం గన  చేచ్చా వెంతయు౯ా. ౧ $ 
సరసును డాని. గాంచలయనె + సంతస మొక fae: గ్ డానిచే 

ధరణిపతీం ద్రి, దియంబులును 4 దడ్డయు గం పమునొంచె; నంతటం 
దరుణిం దలంచి యాూాతండును 4 ) దర్చకవళ్యుండనై. సవోోే దక ౯ 
బరవముమనీషు గాంచి యిటు 4 పల్కెను లక్షణ! పంపయెంతేయు౯ ౩ 4 
కనన వె దూర్యమువలెం గన దచ్చజలంబు వెలయంశ4గాం జక్క బూ 

చినపన్శము లుత్పలములు, తనకుకా వన్నెనిడ వివిధభ4తేకువులు దరులకా. 9 5 

తనరారంల రాణించెను?, ననుజా' పంపాతటంబు4నం దడవియుం జ 
క్క_నివిధమునం గనంబడియెడుం గనుమో' యవగీవినతరునిశ$కాయము బెడ . 

మా 

అకివిశాలశాఖ 4 లలరార శిఖరాభి, నృతమవోద్రివోలె 4 నెసంయచున్న 
యది; పురంబు వెనలిశయాభో తుండు నా, కరణిం గష్టపడెడు4గాయటంచు. 

జనకజపరాపవాతయై, చనియెంగచా యనియు, నాదుళన్వాంతము దుఃఖం 
బున బొక్కు_చుంక మాధవ్రం డనుకంప౯ విడిచి యిట్లు+లా ర్హిం గనున నుక 

* పురుషకాశేయాణామవీష్టజనవియోగినాం కామోద్దీపకదర్శచేన చి తేవిభ,మో ₹ఐతీతి ME 
నూచనాయ పంపానకనము'ఖేన రామస్య చి త్తవిభ్యమం దర్శయితు ముషకృమతే-అని టీకాళితో 2 Nd ఖో 
మణిభావము, ఆశే యీకిష్కి ంధాకాండమున రాముని విరహవ్యధయు, సు గ్రీ వవష్మమూు వా లివణ్దా 

దుల్కు నీతా న్వేనణ, ప్రయత్నము ఐర్జింపంబడునని యె ఆుంంగఫలయు, 
tat 
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నీ, 

&, 

ర్, 

లలో 

తే, 

cio 

ఆంధ్ర శ్రీమద్రామాయణము 

వీడించువటులున్న + దోడక; దుగఖంచునట్టి నాకుంగూడ + నతివిచి త్ర 
కాననో వేతయి; 4 కమనీ యబహు పుప్పుపరివృత యె శీత్ళపయను వెలయ 
మంగ శాకృ్చళమోణు + మానిశరీకి నీ పంపయు రమ్యూమై 4 పరంగుచున్న 
"యది యింద 'బెనుఫణుథీలక్షైసర్పంబులు చరియించుచున్నను+సరనిజ ములు 
నిండనుంట మదికి + నెమ్మిని బుట్టించి 
కాననగుచుం గ్రాలు 4 గ మ్రపత్షు 
లశై మృగదు లిందు 4 వ్యాపించియున్న వి; 

నలుపు పసిమి మిగుల 4 చెలయుచుండ. ౭ 9 
అరుదైన శాద్వలము లివి, తరునికరమునుండి సుమవి4తతి రాలి తగం 
బర౭ంగుటం గంబళ ముపయిం, గరము పజిచినట్లు వెలయు(+గా చే సవాజా!, ౮ 
తరువ్రలయ్యగములే్ సుమవి+తాన సమృద్ధిని గాంచి యొప్పె సుం 
దరకుసుమా ౫ కోభితల4కల్ తరువుంజము నావరించి సో 
దర! కననయ్యె నింపుగ ము4దగంబున వచ్చ వసంతకాల' మి 
తేరుణమునందు హోయిగ స4దాగళి వీచెడు మెల్ల మెల్లంగకా, ౯౪ li 
మనసిజ తాపము హాచ్చుగం గనంబడియెడు; వాసనలును 4 గడు వ్యాపించె౯ా 
గనుమా! తరువులు సుమఫల, భునతం బొల్పారె: జుమ్ము 4 గననై యిచట, 
జలముల వర్షి ౦చెడు “మబ్బుల వలెం బుమ్బముల బొప్పి 4 వూనవులవానళా 
జెలంగ కురివించు నీవన, ముల రూపుం జూడనయ్య ! + ముద్దులకుత్రా!. ౧౧ 18 

, రమణేయములయిన 4 మ్ర_స్తరములయందు నివిధకానన లస4ద్వ్భృకృవితతి 
వాయువేగంబున 4 వాగుగం గదలుచు ధరణిపై నెల్లెడం 4 దగినపుష్పు 
ములం జల్లుచున్న ద4+నిలవశంబునంగొన్ని పుడమిపై ౧డియును4బూన్రలొక్క 
కొన్నియు6 బడుచును 4 గొన్నినృతుములంచె నిలిచియు నున్న వీ4నలుంగడలను 
వాయువిపుప్పములతోడ 4+ వరుస శేళి 
సల్పునట్లుగం గన్చడు; + శసను(డు సుమ 
వితతిచే నిండ్రియున్నట్టి + వృకు శాఖ 
లను గదల్బ్చుచు నుండ మె4ల్లగను చేంట్లు, ౧కి 14 

- సుమముల చోటులనుండియె, తమిమిజఆంగ తేచి యా స4దాగలి నెంతో 
సుముహి తనాదంబుల గానము వేసెడు; వాయువక్షై 4 నై జమహీమచే౯, ౧ర 

॥ న_ర్రక్గాయకశవ ర్రనమును గను చానినలెక్షా వృతే4వా రములను 
నాడించుటకుల బూని 4 యామ దకోకిలధునిగానములను బళీర్వోంగ నొనర్చు 
చును గీరిగువానుండి4సౌరిది వచ్చెడుంజూడు * మనిలు.యజెంతయువీచిథయలమహీజ 

1 సర్పవ్యాళాను చరితా_ఆనిమాలము, సర్వాః బహుసకాః తదసే వ్యాళాః జ ఆని వ్యాఖ్య. 

2 కృువ్నపాభి సహ్నృజతా సుష వ రాణ్సి_ ఇ అలలో వనానాం పుబ్బ నాం, గ్ఫూ ౦ ఫుప్పావ ణి అనిమూలము, 3 అమోసంస క్తశాఖా్య్యాగు 

ఖిలా ఇప పాదపా9-అనిమాలము, 
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ad శాఖల గదలింప 4 సంస క్తసకల శాఖల. బౌదపంబులు 4 గలయం గ్రుచ్చు 

ఆ. బడిన హోరముట్లు + పరికింపనయెర్టిం జూ 

యిదిగొ వాయువిద్ది 4 యంతొసుఖము 

గాల సోయచు నొగిం+ గ మ్రమలయగంధ 
ీశ్రలమున మిగులం 4 జెలి = చెలగి, ౧౬1 16 

క. ఘనపరిమళే ములం బూన్కి_౦, గొనివచ్చుచు శ్రమము చాపంథనో8 పఖావం 

బును గనంబజుచుచు వీచెడు, ననుజా! యీాపంపసొంవు 4 నగున నుతింపకొ, 

క, తేనియవాసనలం దగు, కాననములయందు వృషథగణము శ్వసనుండే 
పూనికం గడల్ప భృంగ, సా్వ్రానమ్హునం గూయుచున్న 4 వైఖరి వెలసె, ౧౮ 

లే. పరతంబులు తమసాను4పటలి రాల 

మొలిచి పుష్పువృజంబుల6 4 బొలిచి రమ్య 

ములుగ దగుచెట్ల శిఖరముల్ 4 మొనసి గలిసీ 

ఫకొనంగ నలశారుచున్న వోశయనుజ! కనుమ!. ౧౯ 19 

న్నీతిజంబు లివి తమ4శిఖరములందుం బూవులు గ్రమ్థుకొన గాలి+వలనం గదలు 

చును నగ ముల "దేంట్లు 4 సొంపుగా ముసరుట సల్లనితలగుడ్డ 4 లుల్ల సిల్ల య 

గట్టి శిరస్సును + డలించుచుం బాడుచున్న గాయకువలె థీ నొప్తుమెజియ. 

నున్నవి; చక్కగా + నుపరిభాగంబునం బుష్పించి యింవుగా + బొలుచు కర్ణి 

"జే, కారములు స్వర్హ భూవషణళకలితు లగుచు 

విమలవీ తొంబరముం గట్టి 4 వెలయు నకుల 

నలెను నాలుగు ప ప్రక్కల + లలితరీతిం 

గానంటడుచున్న వీవనిః 4 గనుమ! యనుజ!. ౨౧ బరి 

క, ఈమధుకాలంబున నో, సౌమిత్రీ! బవుపకతే త్రి 4సరసధ్వను లు 

ద్దామగతి౯ా వినంబడుటక్, భూమిజ విడియున్ననాకు + భూరితరా కుల్, ౨౩౨ 

కే, వరుసంగ వృద్ధింగాంచెడు, స్మ స్కరుండును శోక కపరవ+4శస్వాంతు నను 

నిరతము దవీంపంజే సెడుం 'బరభ్భతేము ముదంబునొంది+పలుకుచు మిగులక్ం 

ei 

కోక నను మచ్చరించి పిల్చెడు) నని తోంచెడుకరణి నుల్ల4మందుబ్బుచు. గోం 

కును బాసి పిల్చుచున్నది;) మనోజ్ఞ వననిరృరమున + మదనా ర్త నను౯, ౨౩౪ 

ఆ. నీరుకోడి యిద్ది 4 భూరిరవంబును, బర్వంజేయుచుం దగం + బ్రమదమునను 

మిగుల నష్ట పెట్టం 4 దగియున్నిప్పుడు,, జనకజూత పర్ణ శల మున్ను, ధర 

1 అమా మధుకరో తంసాః ప్ర ప్రుగీతాఇవ పాళపాః=ఆనిమూ లము, పుస్పాప్ఫతశిక్టోపరి నీలో 

స్టీమధ్ధారిణ స్పగీతికం నృత్యంత ఇవ భాందీక్యర్ణ - అనివ్యాఖ్య. దీనియర్భ మే పద్య ముననండుట 

తెలియునది, 2 హృష్టః ప (సృవదమానళ్ళ మామా స్వాయలి కోకిలః-అనిమా. 
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క్ర 

నీ, 

శే, 

క, 

ఈనీరుకోడిధ్వనివిని మానసమునం బ్రి యమునొంది 4 మన్మథ కేళ౯ 
జూనుగ నను. 'దేళ్చ గదా, తానై వను నాలి పలువి4ఢంబుల ననుజా',. ౫ 

పలువిభంబుల( జిత (ముల గ కగౌకంబు లిట్లు నానాధ్నను 4 లెసంగం జేయు 

చును వృకుగుల్య ము4ఐను దిలౌలను నె్టళావుల 'వ్రాలేడు థీ న్వు మాడు: 

మౌాండువిట్టలు "పురు4పాండజాశెవము లంది స్వపతు లక్ష్మ ప్రియునినె 
పొందికిన్వని + పొగకణా భృంగ రాజధ్వునులకు సంత4సంబు నొంది 

విమలరతికూజితంబుబ 4 వెలయంజేయు, చున్న వోలత్రణా! మాడశవన్న; నీరు 
కోళకరతలచే మగకోకిలముల, ధ్వనులచే నీమహీజముల్ 4 ఫఘనతమిాటి, 

ధిని చేయుచున ్నరీతిం, గనుపట్టుచు మన్మథాలర్తి + గలుగంజేయం 

గను వాలియున్న వియ్యొడ;) ననుజాతా! ౨మావసంత + మగ్నయె సుమా!. 
— గ 

సీ. ఈవసంతాన్నికి 4 నెజ్జనిదగునకోకపుంబూలగు ్రియం4గార, మళిని 

తే, 

నాదమే యగ్నిని(నాదమౌా. బభ్బనముల మంటలగు నిట్లి,జ్వల నుండు నను 

దహ యింపంగలండు ని+ ఆతాంకసూక్షుముల గుపత్ముము లొప్పుగాం 4 బరంగనున్న 

కన్నులు గలిగి సొ4గసుగాం జెలంగు శేశములొప్ప మధురభాశవణము లలర 
“నున్నయాజానకిని జూడశ4కున్న నాకు 

దబ్రదుకుకో చేవిభమున లాఃభంబు గలదు; 
రమ్య కాం తొారమగుచు. బ4రభ్ళశనికర 

నిస్వనాయతనీమమై 4 నెగడు మధువు, 309 వ 
| ఇ జ | అనుజా! నా ప్రియురాలికి, వనుపమమోాదవంబు గూర్చు 4నట్టెది నుమా. 

వినుమా! దుగిఖాగ్ని సరా, ర్తిని గల్లి వసంతనుగుణ4దీ వం జెరిగ౯. ౩౧౪4 29 

. కనుకనె యింక శీఘ్రముగా, క ననుం గాల్పంగలదు, భూత4నయ నద్దానిం 
. గనంజూలక చిం మహీం, జనికర మిద్దానిం జూడ శ4జాలిన నాకు, దం 80 

కంస 

Bh 

స్మరతాపం బిది పౌచ్చుగం బెరుగంగల చామహీడ 4 వెసం గనయబడమికా 

నిరేతము స్వేదము నార్చుచు, స్మర కేశ్యాయాసమడంచు 4 మధువెళ్లైెడలకా, 

- సురుచిరసుమరూపంబున, నరుదుగం గన్నడుట నాదు+నా ర్రియు వృద్దిం 
బొరయు చునున్నది; వ్రియసోోదర! యీావని. బొలయు మధుస్మదాగలతీ గంశే, 
వారిణాతీ. చింతాదు? ఫరతిం దగం జిక్కినననుం + గరుణయె లేకే 
నిరతము తవీంపంజేసెడుం దరుణీనుణి విరహమెంతొ 4 చారుణము సుమూ. 9౫ 

. ఇందునందు మయూరంబు 4 లివ్వీ స్వీయ 
పతములు పవనావాళతిం 4 బై కినెగుకు 

నట్టు చిమ్మంగ సృృటికమ4యంబు లగుగ 

వాక్ములరీతి నొప్పు వె ౪భ నముమోణు. 5౫% 84 

జ 
య 

లీ 

1 పుడహించజాశ్హేషము = మగపిట్టలకాలిలింతను. 2 అపళ్యతో మే ఫొమిశ్రే జీవితే ప్తి 
యోజనమ్-ఆనిమాలము. ర అపళ్యత. స్తాం దయితెం-ఆనిమూలము, 



కిష్కీ_ంధాకాండము - ౧ సక్షము. 96ర్ 

సీ ఆడుచు నెరితేయు 4 నలరారుచున్నవి నలుడట్ల నాండునెశమిళులు చుట్టు 
కొన నీవయూరంబు$లును మదమూర్చితములునయి మన్న శా రులనుగుందు 

చున్నట్టి నాకు మ్యహో,గ తాపంబును గలుగంజేయుచునున్న 4 వలుకయబూని; 
గిరిసానువుల సహోదర నర్హృనముచేయు తేనప్రియు నెమిలిని(గనుచు నిదియె 

ఆ. యాండునెమలి వోద4మందుచు రకికినై, భర్తం బిలువగోరి + పిసరమున 
నాడుచున్న; దదియు 4 నాత్మకుచిరపతు,ములను విప్పి యలరు+ మోముతోడ, 

క, పరిహాసం బొనరించెడు, కరణి౯ా దన ప్రియను గూర్చి + కడు డమి మదిలో 

నరుగం గోరుచునున్నది, యరణ్యమున నాండునెమిలి 4 నసుకుండు క్రుధచే౯ా, 

ఆ. అపహరించి బలిమి 4 నరుగంగ లేదు నిశ్చయము కాన నీభు4జంగభుక్కు_ 

తనదుకాంతతోడం: 4 దనివితీటంగ రమ్య, వనముఖందు నాట్ట్రశమును సలిపెడు, 

ఉ. మానిని చెంత లేక నుధుశ$మాసమునందు మనోవారంబుతా 

కాననసీనులందుం దగ * గాపురముంకుట నాకు దుస్పవాం 
బౌ నిక లక్ష్మణా! జగతిథియందు నరుండు ప్రృతిపదర్శినిం 
జానుగ వెంబడించుటయు 4 సాజము చూడుమ యిట్టు లీచెసకా. ఈం 88 

క. తనకుం దానై కామం, బున నీశిఖనియును బ్రియుని + ముందట రతిశే 
లిని సల్ప డాసెం బకుపుజీ నికరములయందు. గూడ 4 ఒక్మీలకు. దమియుక్, 

"తే, కలిగియున్నది చూడుమా  కాంతలకును - 
నిట్టి రాగంబుం బుట్టించు+నట్టి శ్రి 

గలుగు నీమధువై భవం4బులను బొగడ. 

దరమె యెరికినై న సోశనర ! తలంపు. రగ 0 

చ. సురుచిరనేత్ర నాసతియు 4 సౌంపగు నీమభు మాసమందు ని 

ర్షర రిపు? జెగుడెంచి తను 4 శౌొర్యమునకా వారియింపకున్న స 

త్వరముగ న న్నెదుర్కొ నంగ 4 వచ్చుంగడా మధుమాసమందు ని 

ట్లరుదుగం బూలజొంపముల 4 నందము గాంచియు నీయరణ్యముల్, ౪3 41 

క, అనుజా! నాశేమా త్రం, బును బ్రీతిని గల్లంజేయ 4వు గదా నీవు 

ప్పనికరము నిమృలముగా(, గనంబడియెడి నాదునుదికి( 4 గామిని'లేమి ౯, రక 

. భూరువాంబులయందు. 4 బొలు చునీపువ్రగలు మిక్కిలికాంతిచే థ నక్క జముగ. 

'గొనంబడి యింపుగాం 4+ దనరారుచుండియు మనకునివ. ఎలములై భముడికిందోంచు 

చుండుటం దొుమెదళీవిండుతోంగూడ వ్యర్థముగా రా లెడుళధా త్రిమిాందం 
బతులు నాకు దశ4రృకభూరితాపంబుం గలిగింప గుమిలాడంశగాం బరస్ప 

కే, రముం విలుచుకొనుచున్న చం+దమునం దమిని 
హాయిగా ధప్పనిచేయుచు + నలరుచున్న 
చెందు నౌ ప్ర్కియు రాలుండు + నందుగూడ 

నీముధువు చెల లేంగిన 4 నింతియు నట, రజ 48 

7 
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క. పరవశయె నావలెనే, పరితాపము నొందు: జుమ్హు; 4 పడంతిని గొంపో 

యి రవాస్యస్థలి నేయుం, తురు గావున నచట నీమ+ధువు వొాలయదుసూ!, ర౭ 

తే. నిశ్చయం బిదియెన నా+నీరజావ్న 

నన్ను విడనాడి యొట్టుండు + నె జరీతి 

మధువు చెల రేంగియున్న నమ్మానవళియు 

సుకటి యిం కేమిచేయు? న4నురులు మిగుల ర౮ 45 

క, తను 'బాధించుచునుండ౯ా, మనమునంగుందుఛు నె యుండు4+ముధు రముగ నెముం 

దొనరం బల్కుచు శా్టమయు, వనజాత్నీయునై న నీత + వనటం గనుచు౯, 

క. ననుం జూడలేవి మధువును, గని సెపంగ లేమి ననునిశకాయము విడుచుక౯ 

ఏనుమా! నిశ్చయమిది; యా, జనకమహీజూనితీనయ 4 సాధ్వియె యగుటకా, 

చ, నను వెడబాసీయుంట నింక 4 నన్లన కుల్లము దబ్బడిల్ల నే 

యనువున నైనం దా బ్రదుక + దచ్చటనంచు దృఢంబుగా మనం 

బున నిట దోంచుచున్నయది; + వాందుగ నాపయి. బూర్ల మైనపు 

మను మది నిల్పి యున్న డల్కమానిని సత్యముగాంగ నేనును, ౫౧౪ 46 

క, జనకజు నెల్లవిధంబుల, ననురాగము మాజి జూతు 4 ననవరత మో 

యనిలుండు పూవుల తావులం గొనియింపుగందాంకి చలు వం4గూప్పృచునున్నక్.,. 

క, నాకుం జూడంగ హుతవవహా, నాకృతిగా నున్నవాండు; 4 హాయిగ మును నే 

నాకాంతం గూడియుండంగ, నా కెయ్యది పోయియా మనంబున కొనూచు౯, 

తే, తలంచుచుందునొ యిట్టియా4మబయవాయు 

నిపుడు సీతను విడుచుట + నెంతొ యార్తిం 

జెంచుచున్నది; సీతను 4 విడువకున్న 
తతిని నే కాకీ యంబర+తలము నొంది. ౫౮ ర్1 

క, విటుసుగ నాపరిసరమున, నజిచుచు సీతావిరహము 4+ నటం చెల్పెనొ యి 

చశ్రజి నదియె తరణి, బాయంగ, నెణి వృతో గృమున యందు+నిల్సి ముదమునకా, 

క, ధ్వనిచవేయుచు నుబ్బుచు నా, వనికాసంయోగమును ధ్రు4వంబుగం చెల్చె౯ 
విను మో కాకియె యప్పుడు, జనకజ నెడంబాసె నిపుడు 4 చాననికటముల౯. 

నను జేర్పంగలదు నూ! + విను లక్ష్మణా! వనమం౦ందు నగ్క౦బుల + నములరీతిం 

బుమ్బీంచియున్న యీ+భూరుహూుంబులపయి. బకులు మధురశళ+బములువేయు 

చున్నవి చూడుమా + యురుమన్న థార్తిని నాధ్వని గల్లీంచె + ననుజ! షట్ప 

దమిది వాయువుచేం గ4దల్పంగయుడినయీా తిలక మంజరినెక్కె_+ద్భ ప్తమగుచు( 

కే, గదలుచున్నట్టి తన ప్రియ+కాంఠతనుబలె; 
సవాజముగ6౬ గాముకులయిన శీ జనులకా ర్రిం 

రశ 



కివీ, భా కాండము = (0 సర్లము, 967 

గల్లం జేసెడు వీయకోకంబు గాలి 

కాంకుగుమినుండి వెలుపలి 4 కరుగుదెంచి, ఫరా 54 

క. చలియించెడు నెణ్బనివూ, వులగుత్తుల “నిన్ను. జంప4బూని మడను( డు 

జ్ఞ పం బాణములను పనిని వెలయించెను నిందు ననుచు + బెదరించు, క్రి యళ 
3 క, కనబడుచున్నది,” లత్ముణ!, ఘనసువుయుక్తామ్రములివి 4 కాయము నిండ 

దనరారు దివి చందన, మును బూనీ విలాస గరగకశములుగల మదుల౯, ౫?౯ 

క, తిరిగాడు కాముకులట్టులు, పరికింపగనయ్యి; నిచటి(పంపాఖ్యసరో 

వరతీరంబున నరుదగు, నరణ్యిములయందు( గిన్న4రావలి యెలమిక౯ా. ఇం ర్! 

క. అందందు సంచకించెడు, సుందరగతి మూజునటు 4+ చూడువు' యనుజా' 

డెందము నలకించుచు నీ, సుందరపద్మములు తావి4సొంపలకంగ౯. ఇఒ౧ ర 

పక. జలముల నెళ్లెడం గన్చ్నడు, నలబందుం దోంచుచున్న 46 యాబాలార్ము_ల్ 
వల వెలయుచున్న వరుదుగ, నలుదెసలం జూడవయ్య + నరకాపూలా!. ౬౧|| 

క. అవులజలంబులం దగి పద్మముల సితోత్ప్సలము లొప్పం + డగు వాల్లకముల్ 

కమనీయములె రాజిలంగ మరాళ గళంబులొప్పః 4 గారండవముల్. ౬౨ 60 

క, తనరారంగ నీపంపయు., గన వర్శింపంగం దగుచుం 4 గ్రాలెడుం గంకేు! 

తనజలములC ద్ర తిబింబిం,చిన బాలార్ము_లను బోలి 4 చెలంగుచు నళులక్రా, 

తే, శేసరంబులయందు మూ+గి వెలయంగ 
నలరు సరసిజములు నెల్టె4కలను గలుగ 

ముద్దుగా. జూడంబడియడు 4 మోదమలచెం 

బంప యిది చక వాకాఖ్య+పయులొప్ప ౬౩ 62 

కట్టుపుట్టమువలె. + గడుంజి త్ర వనములు తనతీరములయందు. + గనంబడంగ 
జలవానమునకయి +4 చనుదెంచుగజముల నితరమృ గాళుల 4 నెంతయుల్ల 

సిల్దుచున్నది; సర+సీజముల్ నిర్మలజలముల వాయువ+శమున వచ్చు 

నలలు గొట్టుచునుంక 4 నమ్మునికోల చేతను నొట్టంబడినట్టి 4 మనుజురీజి; 

కే, దగియెయున్నది; పద్మపశి త్ర ములరీతి 
నాయకాకులు వెలయంగ 4 నబ్దములను 

చెవుడు గోరుచునుండు నౌ4యింతిం గాన 

కిటు , బ్రదికియుంట రుచియింప 4 దించు కేని, ౬౬ G8 

శా, జాల! కామునివక్ర మార్లమిటు లే + యానే మనోజ్ఞాంగి చెం 

తోరమ్యంబుగ మాాటులాడునతి నెం+లోదూరభూమిప్టితి౯ 

( గూూ,రాచారవళొంగియె వమురల నా+4కుం బొందరాకున్న నా 

నారీరత్నము నాతలంపునకు వి4శన్నాణంబుగా. బెచ్చెడిక౯. ౬.4 64 

te 

1 జలే శరుణనూర్యవత్ -అనిమూ. ప్రతితరంగం (ప్పతిఫలిక ఇాలమార్యపత్ -ఆనివ్యాఖ్య, (లీ 
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రొ 

ఆంధ, శ్రీను ద్రామాయణము 

కుసుమితవృతుములం, దగు వసంతమిది నన్ను మరల 4 "బాధింపదయే 

ని సమధికకస్థమున నీ, యసమస్మరతాప మెట్టు*లై న సహింతుకా. ఇ౮ా౪ 65 

జనకజ నాతోం/సాడళా, వనినున్నపు చేపడార్థ4థవారము బెడంగై 

కనంబజెనో యవియే యిట, వనితాముణి లేమి దోయ + బాధకములుగా౯ా, 

. పద్మకోశ పలాశముల్ 4 పరంగల జూచి 

నంత నే నాదుదచూడ్కి క4నంతసీత 

నయనపత్యుములకు నమ్వూా+4నమని తలచు 

చున్న దే చూడు లత్మణా! 4 + యుద్యనుమున. ౭౦4 617 

1సరసిజేసర4సంస్ప ఎ్రవమగుచు వృమాంతర నిస్ప బ్రతం + బగుచు నీత 

నిశాగసమువలెనె 4 నిరతేమునోనారం బగుచు నీవాయువొౌ4+మన్టినం జరించు 

చున్నది; లతణా! + యొప్పు నీపంపకు దవీణ పార్శ పసం 4స్థగిరిసాను 

వున బూచియున్న యా+ఘనకర్టి కారలతను సొంపుగా ర్చెడు4దానిం గనుము 

. భాతువుంజవిభా వీ త4ధరణిధరవా 

హేంద్ర మిది “వేగముగ వాయు 4 వెసంగి వివ 

దానితాశకున లేచి ఏం+తగం గనంబడు 

రజము విడుచు చునున్నది 4 రమణమిగుల, ౭౫4 8 

గిరిసానువులను గింశుక, తరువులు మిగులంగం బూచి + దళములు లేే 

సుకుచిరములుగా నెల్చెడం బరికింపల నై చెలంగు 4 బాగుగం గనుమూా!, 

సీనవమూలిక ;..- 

వానిచే బరగ్గత4సానువ్రుల్ చెక్క_గుజాలలు గలయట్లు 4 వజలుచున్న; 

పీపంపతీరంబు+ నే యాశ్రయించుచు నుకరందథారల4మానితంబు 
లయి మాలతులు మలై + లకై గన్నేరులు పుప్పించియున్న వీ+పోల్కి మొగలి 

ఛఇకారువా బులు సింధు + వారముల్ వాసంతికలు కుందగుల ల్మముల్ +గంధపూర్ష 

మాగధీగుల్మముల్ + మజీయుగానుగుశెట్లుపొ గడలిప్ప,ల పోక, భూ రువాములు 

చంపకతిలకముల్ + సాంపగునాగనృకుమ్సులు నిపవృ+మీములు వరణ 

ములును ఖర్టూరముల్ 4 లలితపద్మకములు నలరు నీలాశోకశములును వెలయు 
చున్నవి; "3 లశ్ళం+నోడ్వూల సింహా శేసరముల వీంజరథఉచ్భాయ గలిగి (యు 

యలరులొద్దుగువృకు 4ములును బూచినయట్టి యూడుగుల్లోరింట 4 లొప్పుమెజు 
పూర్ణ కములు నింబ+భూజమ్ము లామ్రుపాటలకోవిదారముల్ 4 వెలయుచున్న 

దః-అనిమూ. దినికి గోవిందరాజు లౌచిత్యమును జూపుచు 

1 పద్మ కెసరసంసృష్టో సృమోంకతరవినిస్పృృతః, నిక్వాసఇవ నీతాయా వాతివాయు ర్మనోహ 

(వ్రౌనీనవి శేహెర్ట ము లించాపదములే వాడు 
థి 

టనే నిమిడియున్నవని యొజుంగవలయు, 



అత § ఇ మిరు వ కే, గనుము పవమానవిక్నీ పక మ్రకాఖ,లబక స్పృృక్ 

క 

UX 

cm 

. కొండనుండి మటోొకొశెండకు: దిరుగు? 

కివీ ధా కాండము = ౧ సక్షము, 969 

వళ్లు నారింజవ్భ+తో వళియ స్థన కకకోడదాలక+భఖాషకభూజ 
ew జ్ 

ములు, శిరీవద్రుుమ+ములు కింకుషంబులు చండ ర్వ పర్యత4వామువ్వులను 

గనంబడుచున్నపి 4 వినుము బూచుగులు వ 

జ 

తినిశ చందనములు 4 దివ్య కమాబముల్ స 

14 
లో 

నల్లువనకా సిరి $ యుల్లసిపై గ నొప్పు బహూభాకుహముల నీ4పంపడరిని 

యింప ననుకూ జ +మైనయట్టు 

లమరినట్టి యీచెట్లను + నాత్త్మవిభుని, మదదతులయిన సతులట్లు4మంజులత లు, 

అనిశ ము సమా శృయించియె, శనరాకుచునూద ల ఉదాన ఖై వృతం 

జబుననుండీ వృకుమునకుక, వనినుండి వనంబునకును భవ మలరకా, రర 

రేల 

నందినట్టి వాన్మిచంవమునకా మందుముగనె విచుచున 

వ 

een Cp ర శ్వ ల్ల QA ft | py ప గో ల ర్ల ర్త tho 4 లక (మీ 

MR యరుదుగ నంతట౯ వెలయ + శాక మలవర్హ ము ౯ 

దర! కననౌచుచున్నవి మూ+కంబునం జూడుము పినిసౌరుల౯్, ౮౬ 19 

. ఇదియగు రమణీయతరం, బిపి రసవంతేమయి మొప్పు + నిది వికసిశముం 

చుదితసునునాగమున6 దు,మ్మెద ను క్రిలి పూలయండే + మెలకువ మాణిక్, 

. వ్రాలుచున్నది 'జేనిని + వదలంజూల; 

క్రిదియు నిటు మకరంచాశ + యెసంగ నొక్క 

తకువునక వ్రాలి యించు4+కేశవు గడపి 

మరలచెగయుచు వేజబొక్క +తకువుకడకు. ౮౭ 15 

చని వ్రాలుచు వీతటగత, వనవృతుముందు సలహా 4 శ్రాలుదు మజ యుం౦ 

జనుచు౯ వ్రాలుచునున్నరి;, వినమో భూమిపయి పుష్బశవితేతులు మిగులకా, 

అకిసుకుమారంబు 4 లగుట6 నమంశనే రాలొయుండట నిది 4 రము శయ్య 

లను వేసినట్టి రీ4కొని హాయిగా శీయనింపంగాం డగ నమళరింపంబడియెం) 

బరగ్టత శృం గాళి4పయి ఏింతవింతన న్నెలుగల సత్సుమనిచయమిందు 

నందు. దమంతచే + యవనిపయికా నాలం గొన్ని పచ్చంగ మజ+కొన్ని యజ్ఞ 

జే. గను జెలంగుట నిట్టికాం+తిని వెలసెడు 

శయ్య లేర్పడియున్నవి 4 సరసధిషణ ! 

యీావసంత క్తువున నెల్ల + వృతుములకు6 

బువ్పజంబగు సౌభాగన్వ్య+పుంజ మిదియే. ౯౦ 11 

క, కనబడుచున్నది చరాడుము', భునతరమగు నీవసంత4 కాలంబున వృ 

122 
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కనికరములు సంభుర్ష ణఇ,మున నవలెం బుష్పీంచి (భ (్ర్రమర4ముల యుంకృతుల౯., 

కే, మోరు మావలె. బుప్పీంహ బేరటంచు. 

బూని యిక శెతంబుం జస్పుకొనుచున్న 

యట్లు నిండుగ బూచిన4యాసుమాళ్ 

గూడి పెంపారు చున్నవి + చూడవయ్టి!. ౯౨ 79 

కారండవ మియ్య్బిది తన, నారీమణి గూడి *స సుభువ4నంబులలోనం 

చేశ వివారించుచున్నది, మారవికారంబు నాకు + మజియుం గలుగకా, ౯౩ 80 

కిక, కపహంపవంటి సుకుచిర, రూపము వుందాకినికీని + భూఢంబగునే 

నాపట్టునం గమ్రగుణం, బై పరంగునటన్న ఖాస్ట్రతీ4కర్హమది యగుకొ, గర 31 

క. జానకీ పరాపవ్చాతయే, యెనంత నెయెమి? సాధ్వి 4 యాబేల యిట 

గానంబడునే మరలా, దానిం దమి:గూడి యిచటం4+ దగ నందటముక౯.౯ రీ, 

క, నివనీంచియుందుమే; నే, దివమును ముదిలోన మంచిది యనుచు దలంపక్ 

భువినున్న నయోధ్యను నింక వలయునే! *రఘుకులా గ్ర+గణ్య ! యనుజా !, 

చ. అకిరమణీయ కౌ ద్వలము+లందు మహీసుతం గూడి హోయిగా 

రతి యొనరింతునేని స్వపుశరంబున నుండంగ నోచనైతి నా 

విశకవిచారమే మదికి 4 వింతగ దోంపదు శ కృవై భవం 

బతిశయమైనడాని( నొనుళనాశయు 6 గబ్లదు నాకు లక్షుణా!, ౯౬ 84 

చ. వనమున నిందు భవ్థీనుమ4 వారముతొ' వరపత్రపం కీతో 

గనబడుచున్న యీాతీరుని కాయము కాంతను బాసియున్న నా 

మనమును వెట్టి యెత్తునటు + మానక చేయుచునున్న; దిచ్చటం 

గనుము సుీత్వారి. దగి + కంజయుతేంబుగ నున్న పంపనుక౯ా, ౯౭౦ జెన్ 

UX 

నీ, చ కృవాక శ్రేణి + సాధుకారండవప్లవములు క్రాంచముల్ + పరంగుచున్న 

వీపంపదకులను 4+ మృగవరాహ౦బులు కలయ: గుమరుచును 4 గానయబుడెడు: 

నెన్ని యోపములు 4 హితము ధనియించుచుండ(గా నీపంప4రొప్పుమెణియు 

చున్నడి; చంద్రని+భోజ్వులాస్యము గల్లీ ప్రౌఢమై పద్మని4భంబులై న 

"లే. కన్ను లలరారందగిన నా4కాంతల దలచు 

కానుచునున్నా(డ నిట్లినా*కును మనోజ 
లు షొ 

నిసినములను జేయునీ+నిఖలపతు 
లురని కామము హాచ్చించు4నట్టు అలలకు. ౧౦౦ [గ్ర 

క, గరిసానువులను మృగములు, తరుణులతోం గూడి శేళిం 4 దమి సల్పెడునే 

1 ఆహ్వ్యయంతఇ వాన్యోన్యం నగా షృట్పద నాదితాః - అనిమూలము., 2 విగాహ్య సలిలఠ 

శుభమ్ - అనిమూలము. 3 చుందాకిన్యా సర్ప నీద్ధరూ- పం ఏనం మనోహళశం యిది భవేత్ - ఆని 

హేళ్యరలతీర్భలు, 4 నాయోభ్యాయై కఘూ_త్జమ-అనిమూలము. 



కీవ్కీ_౦ధా కాండము - ౧ సక్షము, 97 

*వారిణకికో రాజీని నుం,వరిం ఖాని కృశొంచువాండ + ఇ రము దూలక్ 

కే, మృగములను బయులను గూడి + మెలబంగుచుంట క. 

నందముబు గాంగ నున న్నయాశ+యడ్రికి విజ 

యందు నందంద చరియిం చుశనజలమృుగము 

లా నింపుచున పన్న ఏ4 యాత్మ డ్య పడు. ౧౦౩ వ 

మానిన ద ధగ, జానకి నను, గూడి వమనం నిందుకొ, ౧౦౨౪ 

క, తనరారు మందమారుత మును హాయిగ బొందానేని 4 ముడము దలెక్పం 

గను నేను బ్రదుకుదునుగా యనుజా! కోకము నడంచి + యఖబశుభ డమె. 
‘ కా 

ర్ సరసిజవాస్ణ కగం ధో,క్క_రములు వెలయంగ: బంహకకం దగు వనులం 

బరంగు చుం బొలయుసమిరముంవరుణుల తోంాడి యున్న +ధమ్య లసతముక్ . 

"లే, అనుభవింతుకు మించుస్రాశయంబు పద్మ 

దళవిశాలాతముల్ తగు + తనిప్ర నన్ను 

విడిచి తనపాణముల నేకు 4 విశువఃజాల 
WU య 

శకెబ్లు నిల్పుకొనం జూలీ + యిల బ్రిదుకునొ., ౧౨౫ 9 

క. జనవుంజమలకు సభలో, జనకోరక్వినాయకుండు 4 సత్యవచనుం డొ 

యన వీశ పేవువముడుగకొ విని యేమని యు త్తరంబు 4 వినిపింతు నింకా 

చ. వనముల శేగునుంచు నృప+వర్యుండు తండ్రియె యాజ్ఞ చేయ నేం 

జనం దలంపంగ నిట్టినను + సంతతభాగ్యవిహీ హను గూడి యా 

జనకజ సత్పథంబుగొని + చయ్యన వచ్చె గదా సుమి త్రనం 

దన యలకేనిరి యెందివుడు 4 తాను వసించెడినో నచింపుమా!. ౧౦౭4 91 

కే, వికలహృదయు రాజ్టుభష్టు 4 సకలహీను 

నన్ను. దమిగూడీ వచ్చిన 4 నన్ను తాంగి6 

బాసి కృపణుండ నై యసు+పంచక ము 

నిలువుకొనియుండ నేనెట్లు + నేమ నింక. ౧౦౮౪ 95 

క సురుచిరపత్తూతుంబె) వరగంధము వెంయ(గా శుశభం బ్ర, ణమై 

నిరపవముసా తదాస్యముం బరికింపక నావునవంయబు 4 పరమా స్తై రిం గనుకా, 

సవాజసుసితమవ4సరమును బట్టివచ్చిన హాస్యమలర దీశ$యనయి, గుణము 

గలిగి హితేంబు న4తులమును నగు సీత పలుకుల నే వినశగలనొ యిపుడు; 

ప్రాయము తనరు నాళిశ్రే యసితాదు[ఖమును వనమున బొంది $యునస్మరా ర్తిం 

గనుచున్న. నన్నును 4 సంచి శానును దు? ఖవిరహితయెనట్లు 4 ఏిములసేమ్మ 

లా 

* ఈ షగకాబాతాన-ఆనిమాలము. మాం పున ర ఛీ 
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శే, 

ము ఆంధ్ర శ్రీమద్రామాయణ 

దమును బొందినయట్లు నిశతాంతసరస 

వాక్టములు పల్క్ సంతో 'ప+వార్డిం చేల 

గా ననుం జేయు; లక్ష్మణా ఛీ నేనయోధ్య్వ 

కరుగ మకివిభవంబున 4 నలకుతిల్లి . ౧౧౨ 97 

ద, ననుం గని కోడలెక్కడ ? మనస్విని యాజనకాత్తజాతే య 

క్ల, 

క, 

క, 

కే, 

వీ, 

వనమున నెట్టులుండెనని 4 వారక్ ప పృశ్నమొనర్ప స్తమిప 

ల్క_నుగలనో? వ్రి వీ యానుజ యి(4కర జని నీవును ఛాతృవత్సలు౯ 

మనభరతుం గముంగొనుము + మానిని సీతనుబాసి చే నిశా. ౧౧౨ రర 

జీపింపంజూలనని మూ, భూవిభు డపుడెడ్బె సిటు వి4భుండు ననాభుం 

జేవిధమున విలపించునొ, యావిధమున నెడ్వు నమ్మహాత్ష్తుని నన్నకి. ౧౧౪ 

కొనుంగొని లతణుండు మకీ జొ4గానక యు_కృమునై నై నవా క్యముం 

దనర6గ నిట్టుపల్కె; జవళనాథ నునంబున gl ర్యామూను నీ 

కనుప మవుర గళంబు లిపు4డ య్వుడుంగాక వగం నృశింపంగాం 

జనున త్యజంపు దాన్నింకం + జక్కుల ధర్మవిదుల్ భచాడద్భశుల్. ౧౧౫ 100 

మునములు మండతీ(గన(గాం గనంజూలరు స్నేహము నధిశకముగా నునుప౯ 

వెనుక౯ ని్హయోగ మబనకం గను దు2ఖము గలుగు నను జథగ ద్వాక్యంబు౯. 

న్యరియింటి ఫ్రీ వీ యజనులయం,దచు రయం౦ంబున స్నేహూమింక(+దొల6గ౦పుముభూ 

వర! యధిక చ్వైవాంబున, వరుసం దడిసినదియైన 4 న లియుం గాలు౯._ ౧౧౬౪ 

బలిసద్భ మున కేగిన, నల సుతేరం టై న యెట్టి+యవనికి( జనినకా 

ఖలుందేగు రావణు కేమో, యిల ముండు ప్రాణయు క్ క్ ఖీ నియ శ్రీరామా!, 

ఆపాపనుతి ద శాస్యుం, చ డెపట్టున నున్న వాండ్లొ" + యయబుంగందగు నా 

భూవుత్రి నీయవలన్సీ న్ కోవడం జావవలయు + నొగి మనవేత౯, ౧౧౮౪ 

జనకజ. చేకొని యసురుండు, చని యదితి యనూనకుశీ4సరగునం దాం బొ 

చ్చిన నచట గూడ జానకీ, మనకీయండయణేని నేను + మహిమ వధింతు౯. 

భద్ర దంబగు స్వాస్థ వింబుం + బడకయవయ్య . 

2కు పణయగు బుద్ధి సనిడువువూ+ 4 యెపుడు ధైర్య 

మూనకే యత్నమును జేయ$కుండునారి 

కించుక యు. గార్వసంనిద్ధి'యు క కలుగదు. ౧౨౦ 106 

ఆర్య యుత్చాహామే 4+ యతెజల నంత్రమా నద్దానిమించిన '4యట్టి కలము 

ధరలేదు రావు! యు+త్పావాము గలవాని శెన్న దుర్ణభ మైన 4 ? దేదిలేదు 

పురుషు లుత్పాహాంబుం + బూనిన వారలు కార్భంబులందు నే4కష్టమూన 

రశ్హాట మనమిపు 4 డట్టి యుత్సాహంబు. బూనుదు మేని యా+భూమిపు తి, 

] కథం వాతిమన స్వివిమ్-ఆనిమూఎము. ౫ త్యెజ్యతాం కృొపణామతిః-అనిమూలము. 



కివీ, 0ధాశాండము = ౧ నర్లము. రల 

> రణ ఏళ a Bo wt a fe కే, మకలం బొండంగంగలము మ4క్పృథు ప్రవృత్తి 
నిట్టచాని జయింపుమూా 4 మూ =మనొవ్వ 

ధను జవంబున వెనుకకుం శ ౫ వజీమి వేయు 

మార్య. సుక తా తాత్తు మజ యు మహత్తు నిన్ను. ౧౨౩ 7 

. నీవే యిటుముజి చియె యున్నా వే. యని మండలించె; + సై జపిఘాతి౯ 

బోవిడిచి వగల మతిజెడి, యావిధము=౬ గుండియున్న4యాకాఘవుయక్. 
క, అనుజుం డిటు బోధింపం, దనన్ కము మోవామును నిశ¢తాంతము వికి చెక౯ా 

ox 

నిని గనుగొంచుం గంచరసపి నిర్మ్యలనిక్త్రరపం కి నెక్టాడం 

గనుచును బూని, మై వెదకి 4 కాంతను గానక చి శ్రమందుం బై 

కొను వగ పెంపున౯ బొగలి 4 కుందు చుం జోయమ దీనుండై తగకా. ౧౭౩౬ 

 నుదకంతిలలితగ్యమ రుల యనగ చితుా రాఘవా4యకుం డగుచు 

పృమత్తుండు నగుళ4నాలక్షుణు: తు రాము ౩ వా క్యములబో4ధముల నేన 

వక్కీంసం జంపుదు: 4 దహ్వకయని 1 తనబలమును జెల్పుచు 4 నలకునట్లు 

చేయుచు. జనుచున న్న 4 శ్రీరామురత్నీంచుచుండె; వంతట బల4మొప్పుచుండ 

తే. వానరేంద్రుండు సు నీవు: 4 డానగంబు 

చెంత: దనయక్నయగు వాలి చేతం జంప 

బడుదు ననుభీడిం జకియించు + బంప పంత 

నొక్కదినమునం దిపగుచుశనుండి యతండు. ౧౨౮ [12 

చ, కనుగొన నద్భుతాకృతుల( +7, అెడుూూజకమారవ స్ఫలక్ 

గనుంగొని భీతినొంది యట: 4 గెర్భముతోంపక యక్సై మాన్పడె౯్; 

వనగ జముందగామి యగుథవా:ండు మహాత్ముడు సంపచెంత నొ 

య్యనం జరియించు రాఘవుల4నంతట: గాంచి విపాద మొందుచు౯, ౧౨౯ 

తే, చింత పెకంగొన ఛీతిని+జెంది తద్బ 

రమున మునిం7ను; వానివి+త్రములు వాన 

కులును చేజోవిభా తిచే 4 వెలయువాఫఘు 

వులను గని వాలి పంప పీకలు నిచటికి. ౧౩౦ L114 

3 రామః పంవాం సురుచిరాం రమ్యపారిప్ల ఇ మృమామ్ - అవిమూలఅము. పొర్పు | 

2 కళకు ధశేణ వఐలేనవెన - అనిమాలము. సం సంఫరామళ్ష ద ౦తె 
ఎ ద్ వావి లో చంచల దు, మూం-అనివ్యాఖ్య + 

ఇత్యాదిరాజనీతిరూప? ర్క థనేన తతా, 

అనివ్యాఖ్యు 

చరనం హనిపాష మాత్నాది స(బకధ జేన చేక్యరః- 
వ్రనం హనిజ్యూ ఫ్రది స్వబ కథ లీల 
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కే, మునుఐవేషము లూని వచ్చినటు కెజీ గ 
దిగులుపడి పావనము మున్వదేవవాన 
యోగ్యమును శక్మ్మకరమునై + యొప్పీ నడువు 
వానరులు నుండు నుటజంబు+లోనిక8గ. ౧౩౦౪ | [5 

ఒకటవ సరము సంఫార ము, 
భళి ౯ 

రివ సకర్షము, 

దురు రామలక్షృయ౬కడకు పహాూనుమంతుని సు క్క్వ్ర( (దు పంపుట. శుయిం 

క, మునివ ర్త శాల దాంగిరి, యనూపమమహాసముల ను _త్తృథమాయుధముల: దడా 

ల్పినవీకల రాఘవులను గని నుగ్రీవుండు మదిని 4 గాంచెలా కంకకా, ౧ 118 
ఉ. వానరపుంగవుం డతండు 4 వారల జూచి భయా ర్థిజెందుచుకా 

మాన సరై ర్యమెల్హం జెడ *+.మాన్చడి యంకట సర్వదిక్కుల౯ 
చా నొగిం జూచుచుకా గడువ్వ+4ధం గని యొక్క. స్థలంబున౦ దుం గా 

లూనుచు నిల్పండయ్యె మణ్ 4$యుకా ఒబంసారుల వీరిని కుగష్బరకా, ౨ 117 

క, కనినంతేనె కపివర్యుని, మనసొకచో నిలదయ్యె + మజియును భీతి 
ల్లినవాండు గాన దుంఖం,బునం బర వశళచిత్తుండయ్యె 4 ముగ్గుండౌట౯, 3 18 

సె. రాజధర్మంబుల 4 నోజ నెజింగినవాడౌాట నతండు నా+వసుధనిల్పి 
యుండంగవచ్చునో + యురు వేగమువం బాజివబయునో యిం దేద4వశ్యమనుచు 
గురులాఘవం౦ంబుల 4 సరగురద దనవమం త్రులనుగూడి యోజించిశనునమునందు 

నతిశయంబుగ భయథమం౦దెను వానరపతి; యంత వారల 4 బరమరూపు 
లే. లను గనుచుం జూలంగా భయ్యమునను మం త్రై, 

గణముతో నిట్లు పల్కె) నిశక్క_డకు వచ్చి 
నట్టివీరలు నాయన్న + యనుప వచ్చి 

నారు చారులు నిజమిది 4 ఏరలీటకు, ౫% 119 

క, మునివెవ మనెడు వార్టిజం,బున నల్కలములను గట్టి 4 మొనసి తిరుగుచు౯ా 
వనమా దుర్లమమును మల్లన జొచ్చిరి నన్ను. జంప 4 లలితాక్యృతుల౯ా, ౬ 

క, అనవిని యాతనిమంత్రులు, ఘన చాపమ్థులను దాల్చి + కనంబడువారిం 
గని రాజవచన మే హితృమని యెన్నుచు నచటినుండి 4 యవ్వ నొకచో౯ా, 

శే. ఉత్తమంబగు నొళమహీళ ధ్రోరుళ్ళంగ 
మునకు. బోయిరి; వారలు 4 మొనసి వేగ 

యెలదిక్కులకుం బాజ్ 4+ యల రొక నాథా సె రా 
చోట మరలను జేరి యాశుగతి మాని. 24 122 

క, వానరపతి ను గ్రీవునితో నందటు. గూరుచుండి + తోరపుభ క్షి 



రిల 

త్ అవీ శో "క చో శో 

యగ ఇపించికి మజ, వానంలును బక గహహూకి 4+ భయమును *నసముక్. ౮ 

కస రత మయువండి 4 యాపషరగికమునః: చెపాడు భాఢక4క్ళంగముంను EX: 

గంపింప ంపం జేయు మ:ఖథ గ మము గొనంనజుని 
కై 

కక! త్రయున ఇ యళీవా వం యశల: 

వానకషలందలు 4 వపసగా సనెసుసంయు మానంంబులం బుష్పుళహాసంవాముల 

కే, విజిచి -కొండ నంకట 4 వృత చలు 

దాఃట్లు వె చుచు మార్హాల4కతుల మాము 

లను? బులులు లోనగు మృగం బటు న ఛభయం౦బు 

నందం జేయుచు. బోయి క4కౌాష్ట ప్రలగుచు, ౧౧ 123 

చ. వన చకు మంత్రు, బంహ్య్బు నా 4 + బర్వతవర్యుము చుట్టుబట్టు బం 

దును వడి సంచకించి వెత్మతొ మకలం జగుడెంచి యడ్డి డి 

క_నుచును జేరి నూక్యసుతు4నంకట: గూడి కాళిమోక్సి యా 
FP చని కక నుండీ —ా్షట 3 స4దాగతిపు త్ర: డు వాక్య నై పుడక, Gs 125 

క, తనయన్న యేమొ కిల్బిష, మొనకించినవా:కటంచు 4 నుకుభీకిని గుం 

దిన వాని వాన లేంద్రునిం గని యిట్టనిపలె; నయము 4 గడలుకొనంగ౯. 

సే, వాలికయి సం భ్రమము మాం 4 వదలవబయు 

నద్రి యిది బుక్యమూ కావ యంబుగాని 

మజొకపర్వతమే కాదు $ మనకు వాలి 

(ల్లో 

వలన నిట నించుకంతయు 4 భయములేచు ౧౪ క్రై? 

క, వారిపుంగ వా! శతక వరవు త్రు, డె యిట్లు లిటకు + వచ్చెననెదొ యె 

వ్యరి: గాంచి దిగులుప యి,క్కరణిని చా ె దవా, శరాకగకమహ్మ రదు కులుండుల్, 

క ఐనట్టి వాలిగుజుతులు, వే నిట గనంజూల; సౌమ్య! 4 నీయిల్లాలి౯ 

దానై ఒలిమింగొనిన *ముహో హోనీచునివఐన భయము+నందెదొ యిచట. 

కే అట్లి దుషాత్తుంతై న నీ+యన్న వాలి 
లు కం క ద 

గుజుతు లిట లేవు భయమున: 4 గుండవలదు 
భయము కలుగునటంచు నాశిసాగంతమునక 

130 గానంబడ తేదు నుంతయుం 4 గారణంబు. ౧౬ 

జె చులకి నిబుద్ధి గల్లి బవా+ళుభ్ర ౬ చలపోన్లి నెమ్మది 

నగలని యట్లు చేసికొన amt pe క్ర్యె "లేక యిట్టు లా 

కుబతను గాంచె చార. కవి+కుంజర:! నీవగువాన రత్వ మి 

ముల దెలియం గన య్య; నింక 4+ ముందును బుద్ధియు జ్ఞా జానముం దగళా ౧౭౪ 

వ్య క్ష్వమేవ స్లవం 1 వ్రూర్యజా త్వాపకర్థణ॥-అనిమూలము. 2 ఆహోశాఖామృగత్వం శే 

గమ_.ఆనివమాలము. 
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క. ఇతపలభావంబుల నిం, గిశముబంచేం జక ,_నెణి యి + కృత కార్యుండ వె 

కితముం గనుమా భూత, వ తతివి మకివిభవ మెడలు 4 డాజెటు శేలులా. 

ద అని పానువముంతు.డా జెడు క భాధికవా కరము వాబకించి యా 

తనివచ నాళికంయు కుభ4నంబగువా కతి ఫౌల్పుమిగా అ ని 

ట్లనియెను వాయునూనుంగని 4 యాయకబాహూన్ర లొప్పుచుండ: 

వనజసమాన నేత్రములు 4 భాసిలం జూపళరాసనిధారు ల, ౧౯౪ 

చ. సురసుతులట్లుగా వెలయు4కూకుల పీఠం జూచినంత చె 

వ్వరికి భయంబు పుట్టదొకొ? + బాగుగ జెప్పువు వాలివచ్చెనం 

చురుభఖయమొ౦ద లే దతండె 4 యొప్పెడుపిరల నన్ను, సల ని 

త్తు ఏణమునందు: బం పెనని 4 తాల్సృవ వంక మదాత్త్మ సఖా !. ౨౦౫ 181 

శే, ఇట్టి పురుషులు వాలికి 4 నెట్లు దొరకి 

రనియెదవొ యెమొ? రాజుల 4 కవనిం బెక్కు_ 

మంది మిత్రులుందుకుగాన + మ్మా పతుబవి 

షయమునందుంచరకాదు వి4శ్వాసమెపుడు, ౨౧ 

సీ. మనుజుండు తనమిోందం 4 దనవై ులెశ్షైనం బగ6దీర్చుకానుటకై 4 పరమగూఢ 

188 

1835 

వృత్తులం గొని డకిశయింకుకంచు నెజింగి యట్టివారిని గని+ పెట్టి తెలిసి 
కొనందగు; వారలశ4తని నెట్లా నమ్మించి తారు నమ్మకయుండి + తజీనివేచి 

ప్రహరింతు; చావాలి 4 వలసిన కార్య ముల్ నెజ వేళ్చుసనియందు+నేక్పు దూర 

తే, దృష్టియును జూలంగ బ్లు బుద్టైగల వాండు; 

బవాువిధో పాయములువేసీ 4 పగతుర నృపు 

లెట్టులేం జంపంగా నుది4నెంతు రట్టు 

లొట మనుజులు వారినె*శునంగాని, ౨౨౪ 186 

2 జే. దినవేహంబులం దాల్సీ 4 తెలియవలయు 

వారిఫావంబులను; గపిశవరషి : నీవ్ర 

సర్వసా మాన్యమైన వేశవషమునం బోయి 
137 యెజుంగవలయును నద్విధ 4 మెట్టులనిన, ౨వ 

నీసమాలిక,-. 
భావనూచకతను 4 వ్యాపారముల నెల్లం బరికించి మజీయు న4వ్వాని భేద 

ములను బట్టియు సౌనుర్ణి4$ము లసౌమ్యుములగునాకారములను మటీ 4వారిభావ 

ణములను వారల 4 నయము చక్క నెటుంగవలయు, హరు శ్ర తమా '!4వారిఛావ 

మును గు రెటుంగుము 4 మనసుల వారికి. జెడుతలంపున్న? దచ్చింకేపోవ 

1 తత శుళతరం వాక్యమ్ -ఆనిమాలము, 2 లే క్లేయాః స్ర్రాకృతై ర్నరై౭- ఆనిమాలము, 

చే ప్రాకృత ః దీన వేషధారిఖిః -అనివ్యాఖ్య. | 



కివ 0ధాకాండము = 3 సక్షము, ఖః 

నెన్నిమాటలు పల్క + నింపగు నటుపక్క్, నాక్ పుట్టించి 46 నాకు మిగుల 

ననుకూలముగ నుండుశీనట్లూ న కంచు చుం దకుచాత చాపముల్ 4 దాలియిచటి 

శ్రీ జేరం బనిమిోకు 4 శేమని కంపు మనా పరిచి శం 6బు4లుందు 5 నాను. 

భావంబు గన్పడుశినేవారి నావాకిం గా నొవడించి రాకను హేతు 

"బే. కేమి? యని ప శ్నచేసియే 4 యజిలకొనుము 

వారిమాటల చేతను 4 వారు దుష్ట 

తో మహోక్తులొ యెజులంగశనొ ఇ ననిన 

బవనసూనుండు సుశీ గాను4ప కలు ౨౭ 132 

చ, తను నటశేగుమా శ మకుచు. 4 4 కక బ్రో వాజ్థ చేను ని 

ప్పనియును మంచి చేయను చు 7 కావమునం దలవోసి వోవనెం 

చెను నలరామలక్షణులు 4 చేకనచోటికి, శత్ర్రపైముండై 

తనదరిం జేరరానియటు + డారుణకూపము నోందియన్న య 
ర్కునిసుతునాష్ఞ్ఞం 'జేయలగను 4 నోరి మవోశ్తుయ వాయుసూనుండుక. ౩౮" 

లే, పతిని గొనియాడి నీవన్న4పలుకునక్తై 
చేయువాండను దప్పక 4 చి త్రమలర 

ననుచు విన్నపమును జేసి 4 యరిగె రాము 

కతిబలు డు లక్షణుం డున్నశయవని కవుడు, ౨౯ [110 

"రెండవ సర్షము సంపూరక్షము, 

3 = వ నర్ల్షము, 
దరు రామ _క్షణులతో హవ ప రండు స సంచాషించుట, వుతుూ 

కే. అమ్తుహోత్తుండు ను గీ వుం + డట్లు పలుక 
నతనభావీ మెటింగ యా4హనుమ బుశస్టి 

మూకముననుండి రా్హఘవ్ర4(లేకడంగల 

ఎం దటికెగురుచుం బోయె ను4డ్టమమలరంగ, ౧ 141 

చ, అనిలతనూజుం డావానుము 4 యంకట ౩ వంచన చేయుబుద్ధితోం 

దనకవీరూపము౯ వదలి + తా యతిరూషమునొంది యప్పుడొ ' 

యిన రసువీకు లున్న యెడ + కర్చిలిం బోయి *నమస్మ_రించి స 

డినయముమోజి క్ల క్లశ్తుతుయి 4 ఉేదుక నించెడుపల్కుపల్క్ వా 

రిని దగినట్టు గా బోగ దుశక్తిని మోాదమునంద౭ంకేయు చు౯, 5౪ 142 

] యా త్రిరామో2 తీబం లక ఎక్షణక- అనిమూ, 2 బుక్యమూకా త్తు పుప్లువే యత్ర రాఘ 

వొ-ఆనిమూా. వి శశ్రబుద్ధితయా కపిః-ఆవిమూ. 4 వానుమాకొ హాపమేకాస స్వ మహిమాన 6 వ్యాచ 

స్ప ఇతిన్యాయేన తయూ ధ్వక్మన మా లేంళైవ తౌను గీ గవిరోధినికసానే క్షమా వికి ఖాతా గృహీత 

చేషాంకేరస్య స్వచాకత్వం ప్రకటయితుం ప్రణనామేతి నవితో ధ8-ఆని వ్యాఖ్య = 

123 



978 ఆంధ్ర శ్రీమద్రామాయణము 

క, వీరవయుండై తగు న, మ్ఞారుతేసూనుండు శౌ,స్ర4మర్యాదను వే 

వారలను సత్య శె ర్యుల, గొరవమునల బూజందన్పి + కడుభ_క్రమెయికా, ర 

న్స్ మదధురతరంబులా 4 మాటలనిటుపల్కె మృగ గణంబుల మణీ (యెల్ల వన చ 

రముబను వెజపించు+*చు, నుహీ తపం పాసరః వ్రాంతభూరువా4రాజి గనుచు 

స్తుతిపా శ్ర హాపముల్ 4 కొభిబ్ల రాజగ్థులట్లు సుపర్వులశ4యట్లు తేనరి 
సంక్రితే వతులయి + నాధుకపస్వి వేషములను దాల్చి ఘోశరమగునిట్టి 

తే, వనమునకు వచ్చితిర బెట్లు? + వల్లుసలిల, ములం జెలం గెడునీపంప 4 వెలుంగునట్లు 
భవ్య తేజంబులం జేనసీ4పరమమాాని, వేవములందాల్చియ. న్నా ర+వినెదంజెపుండు. 

చ. నికుపమశా రర్టియు క్తులయి 4 నిద్దపుబంగరు భాయ తొడ సుం 
దరతనువుల్ చెలంగియును 4 నారను చేసిన చీరలొవ్పంగా 
వరభుజులై విచిత్ర నిజశవర్ట్ర ములం గని యిందునున్న భా 

సురన్ఫుగ పత్సులులా వడణం4 జూడ్కులు సింవామురికి నొప్పంగకా, 115 

క, వనసంచరణజ ఖేదం, బున నిట్టూర్బును చెలంగం + బొల్బుచు సింవాం 

బును మించినశె"ర్వము బల, మును డగ నున్నాకు చి త్రథముగం జూడంగనై , 

చ. హరిహయచాపనన్నిభము+ల తగు చాపములకా ధరించు చుకా 
బరజనహంత రై ద్యుతిని 4 భాసిలుచుకా ఘన హాపయు కుల 

వరవృవభంబులట్లు తేగు+వర్ణి తీచారుగతుల్ చెబలంగంగాం 

గరికరతుల్య బావాువ్రులు 4 గ్రాలణగం చేజము లొప్పునూపలకా, ౯౪ 147 

క, విలసిల్లు మారలెన్వరు?, జెలుపుండు మోదివ్య చేవా+దీ సుల నీశే 
లలలామము చి క్రంబుగ, వెలుంగుచు నున్నయడి క్రొ త్ర4విధమున( జూడక, 

సీ, అమరసన్నిభశెర్వ 4 మలరార వీరుల సరసి జేకోణములు 4 వరుసం దనర 
ఆటల? దాలిచి పరశస్పరతుల్య సౌండ ర్వృములం డని దై విక4ముగను స్వేచ్చ 

ధరణికి వచ్చిన+4తరణిశ శాంకులవలె నొప్పుచుకా వతశ4ములు విశాల [గుల 
ములయి పొల్చలోనీంగథములకు.బో ₹౯ స్కంధములువి శాలమ్ము-5 +పొలయమి 

నుత్సావాములం చగి 4+ యురునుడవృషభంబుబట్టు 'దేవతలట్టి + యాకృతులను 

శే, దాల్చినమనువష్టివిరులై 4 తనరుమోరు 
సకల రాజన్యలతుణ4సహి తులగుట 

మనుజపతితకుం దగియు నీశవనమునకు న 

చేలవచ్చితిరో చెప్పు  డిపుడు నాకు ౧౩౪ 149 

జే, ఆయతములు సువృ త్తము+లయి పరిభుము 

లను దగం బోలి వరభూషవ4లకును భూష 

లగుచు నొ ప్పాపు భుజముల శ నమబభూాష 

ణములనేల కై చేయరో 4 నాకు జెపుండ. ౧౪|| 150 



చి జ టల కివ్కి 0ధాకాండము = 3 సర్లము. 979 

పరమవిచిక్ర క రీతి. గని + బంగకుపూతేల వింతగుల్కు చుక. ౧౬ Il 

క, విలసిల్లు నీధనురషవ, ము టం సామవిఘాపి తముగం 4 బొలుచు శచినా 

భలలితవ జ ములట్టుల, నలవాకచునున్న వివి మ4హోమచికములై, ౧౬ 15+ 

తె, బుసలుకొగ్టైడు డుర్భుక4భుజగముల వి 

ధమునం శ్రైణాంతకరములె + తేగినఫకోర 

నిరితబాణా వ్రజంబుల 4+ నిండి మూడ 

నందముగ సౌప్పుచు న్నవ్విశయంపపాడలు, ౧౭౮ 153 

ఆ, మిగుల బొడవు నిడివి 46 తగ మృదుభ రే పనమునం జెలం” + పన్నగములు 

కుబుసమువు వొలంగి 4 కొనురాకుకితి సీ, ఖస్షములు నితాొంక4కాంక్ నబకు, 

"క, నేనిట్లు మాటిమాటికి మోనామచకి క్రములను 4 మించెకు వేడక 

బూని యడిగిన౯ా బదు లే, మో నాకుక మీరు చెప్పథకున్నారంక౯ా. ౧౯ 15 

క, వినుండ్ ధర్మ్యయుతంబగు, మనమున పిరత్వ్టమునను + మహిసుగృచుం 
ననువాండు 1 ఘనుడు కవిగణ,మునకు న్నా థుండునగు చుం బొలుచు౯ మి గులక, 

"తే. అన్న వంచించి తజుమంగా 4 నవని దుఖ 

పరవశుండయి కుందొచు 4+ దికుగుచున్న 

వాడు వానరవరులకుం 4 బ్రభువు మహితే 

చిత్తుండునునైన సు గనే డి త్తజీ నను, ౨౦౪ 157 

క్, విూయొ ద్షకుం బంపంగనే, నీయడకు౯ వచ్చినాండ + నిపుడు వహొనుమనా 

నాయావాగయంబు పరంగును, వల మహోాత్తులార! 4 ?వినులౌం గకిం జూ!, 

క మాతో సఖ్యముచేయంగు నీతజి ధర్యాక్తుండగు కవీంద్రుడు మిగులకా 

చేతమునం గోలెడు౯ నను, నాకనిమంత్రి, గ చెటుంగు( 4 డనిలాత త్యజుంగకాం 

ఎ సన్న్యాసినై కిచే4చందాననని యన్న సు గృీవ్రనకుం జాల4శుభముం బ్రయముం 

జేయంగాంగోరి 4 మా య హాపము? దొల్చి యూప పరస్పశము మండి మచటి శేను 

వచ్చితి; నే నన్న4వలసిన 'వోటికి. *బోంజూలుదును వలం4పునకుం దగిన 

యట్టి రూపము నె త్త 4న నస ంశననిమోర 'తెజు6గుండ్![యని* పల్కు కెజ్హాతద్వి 

లే. ధము శెటింగిన మాకతకనయు! జెలమి 

వాగ్విదు త్తములగు రఘుశవరులలోడ 
ae క = దా. న. యాల న ద. ల తాతల బారారాా. 

యల ఆడా. న. కాలా 

1 ఏవంమాం పరిఫెషంతిం కసా డె డె సనా ఫిభొపునః - ఆనిమూ. ౩ పహనుమాన్నామ వానవ।- 

ఆనిమూ, తె కామగం కామరు-పి0_అనిమోా, 4 వాక్యకుశే౬క ప్రనర్మోవాచ కెంచన- ఆనిమయూ, 
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నిట్టుగాయబల్కి_ యన్వల 4 నేమిపలుక 
కరారకుండె; నప్పలుకుల 4 నొనర వినుచు. ౨౮ 160 

క్, శీమంతుండై న యాూరఘు, రాముండు మోమునను మిగుల 4 రంజిలుతమిచే 

సౌమితి. బార్శ గ్రగతు. గని, యూవమాడ్కి ౦ బక్కె. ననుజ! 4 మూతనిం గంజకేం 

"క ఈతండు మహాతుడా కప, నేతకు సచివ్రండు మవెని 4 నేంగోరెడు వి 

ఖాాతుండు స్క్వుం డిపు, డీతనిరూ పమునవచ్చె + నిచటికిం దానే, ౨౬ 162 
చ. అరిగణనూదనా! కవిగ4ణాధిపునుంక్రియు వాక్య వెల్త తయుం 

బరమహితుండునై తనరు + వానరు ఫేశని స్నేహయుక్తు నా 
దరమున గాంచి మాగ్గ్రవయు4తంబగు వా క్రతి మాటలాడుమో 

నికుషమమూా రి యెంకీయును 4నిర్త లచిత్తుడటంచుం దోంచెడిక '. 68 

2న అనుజ! బు గ్వేదంబు+నను రికీ తుయగాక విపులమై తగు యజు? ఇకముందు 

ధారణమును చేయ(4దగక్క సామమ్మును 'దెలియకయున్న వాం + డిల నిటువలె 
భఫెౌవీంపనేరండు 4 బవహువా కర్ణిములం బల్క్ నను ను నితండొకస్థలం4బు నను దగని 

యట్ల పళ బ్బంబు 4 ననువడింపండు గాన వ్యాకరణము చెక్కు వారము నిత 

శే, జంతొపూంనికతోం బకిశయించె నిజము 

వ క్తదృ గ్ఫ్భూలలాటముల్ 4 వరుస నితర 

ములగు నవయవములు విక్ళ4తులను గనక 

పలుకుతేతి స్వచ్చమగురీతి 4 నలరెం గంయె, 50 164 
సీ. శబ్బవి స్పృతిలేక 4 సందిగ్గపదవర్ల ముగ లేక కుటిలమై 4 తగక వేగ 

“మునుబొంద కురమున4జనియించిమంద్రమై గళమున జననంబు4+గాంచిమధర్ది 

మమయి యొప్పక యిది 4 మధ్య ముస్వరమున నీతనివాక్య మి4క్లైసంగుచున్న 
దీతండు మజీయు వాసి కృతి కౌ స్ర్రృసంస్కారమున కబ్బసంళుద్దిశత నర బదము 
లొగవ్వ క్త కముగనుణి4యునువర్ర రములుస్పష్టముగనొప్పంగను 'వేగథముగనుగాని 

కే, పటిలముగ గాని లేక తక్కు. సుగుణముల 

నలరి మనసునకుం బీతి 4 చె మధుర 
ముగను బొల్చార (గా వాకన్ట!మును వచించు 

చున్న వాం డిద్దిమాండ నా4కొప్పె ముదము. ౩౨ 16గి 

సి ఉ త్రమాంగంబున 4 నురమున గళమునం దగునుదాత్తానుడాథ త్తస్వరితము 
లనుగహాడి చిత్ర మై + తనరారు నీతనిపలుకుల వినినం జంథపంగం. గల్తి 

1 తవేఐ కాంతృుమూవ స్య మమాంతిక ముపాగతః-ఆనిమూ. 2 నానృగ్వేదవి₹3 కృ- అను 

శోక వ్యాఖ్యానఫాన మిందు సంవ్షీ _ప్పమని రొబుంగప.యు,. 3 ఉంస్థం కంవగం వాక్యం వర్తతే 

మధ్యమే సె, సంస్కార క కృమసంపస్మా మృచ్బుతా మవింంబితాం, ఊచ్చారయంతి కలా్యాణీం 
వాచం హద యహారిణీం - నమూ. 4 అనయా చి చి క్కేయా వాచా త్రి త్ర స్థ నస్యం జనస్టయా, కస్య 

నారాఖ్య తే చిత్తే ముద్య తా సేరెరపి-అనిమూ. దీని వ్యాఖ్యా నాఖె ప్రా పాయ మిట వివృతమని తెలి 
యందగు, 



లి 4 కిపి_౦ధా కాండను = ర సర్లము, ర్ట 

నె త్తినపగవాని+ కేని చిత్తము సంతసము గాంచునన నెట్ట+జనునిమదికి 
సంతోషమలరదు? 4 సరసమానస' విను మనల నుతించుకీ4కినినె మనల 

తె, వంశగోశత్రాదు లడిగినవాం౫ె యిట్టి, శ_క్రీయు క్యోండు దూతే యె4మ్రాపకకిని 
_ దూకగాజేందునో యట్టి(భాతల పతి, శెట్లు సిద్ధించుం గార్యంబు$లెల్ల ననుజ', 

, ఏను మెట్టి నుగుణనికరం,బును గూడీ సమ స్త కౌర్యశముల నాధింపం 

గను శక్తీ గలుగుదూత ల,ననిపతి శెవ్వాని కుండు$భాగ్యము గలదో, కర 
క అతనికి ? గార్యముబన్నియు, తతిలేక శ శ్రృచుంబు: నక 4 సరగున దూత 

ప్రతీతి సుసాధితములు నై, కీతిసిద్దిం బొందు ననుచు 4 జెప్పె౯ గ కుణక్.2౫ి 

చ, అని రఘురాము. డాడ విని $ యూకవీనాథునిమం శ్రి వాగ్వాదుం 

గని తీనవాక్యకౌశలము $ గాల నిట్లనిపల్కెల బండిళా 
'విను మహనీయుండై న కవి4విరుని సాధుగుణంబులెట్ల మా 

కును దెలియంగనయ్యెం గవి4కుంజరు నాతనినే ముడంబునకా, 3౬౪ 169 

తే, వెదకుచున్నార మియ్యెడ 4 వినులచి త్త! 
యిపుడు నీప్ర, భునాజ్ఞ చే + నేమిపల్మి_ 
నాండవో మేము నీచెప్పి@న విధముగనె 
చేయునారము మజియొకళశిచింత లేక, 3౮ 110 

చ, అనియెను వాయుసూనుం డపు4డారఘువిరుని సాధువాక్యముల్ 

విని మది వ్యాష్టుండై. ప్పవగవీరుని వాలిని నోర్వవచ్చు నిం 
కని మది నిశ్చయించి యెటు+లై నను వారలతోడ సూర్యపు 

త్రునకును మైత్రి గూక్చుటకొం 4 దోరపువేడుకం గోరె నాత్మలో౯, ౨౯ా 171 

మూండవ సర్లము సంవూర్ష్మము, 

ర=-న సర్ష్లము 

-రార్టుర్డు. లతణు (డు తవుష్బతాంతేమును పూనుమతో, కజెప్పూాట, చరుం 

క. హనుమంతు. డంతమృదువుగం దనయన్నయనుజ్ఞరీతిం + దమిం బలికినయా 
తనిమాటల విని నుగీవుని సఖ్యముగోరె రాఘ?+వుండని వినుటకా, 1 172 

క, చునమునం బ్రమోద మందుచు., దనవిభునిం గూర్చి ముట్టు తలంచచెమదిని; నా 

జనపతితో శ్రీశాముండు, పని గలిగియె వచ్చినాండు 4 బాగుగం గాగ౯. ౧ 

సీ, మవానీయుండ నట్టి + మా _ర్హండనుతునకు నురల రాజ్యుప్రావ్లి + మానితీగతి 

లభియింపంగలదిట్లు థీ లలిశాజ్యలాభ కృత్వుంబును నొనంగూడి4నట్టి దయ్య; 

ననుచు వ్యొష్టుండయి + యాస్తవం*గర్ష భుం డగువానుమంతు( డ4ష్ణాత్తవా గ్వి 

శారదత్వేము మిాణి 4 జనపతి "రీ రాము? గని పక్కె_ నీవు తమ్మునీని గ గూడి 
— 

* 6౫) యను తడు రము గాయ క్రీ దశ మాతే రము. 
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తే, భయదమై వ్యాళమృగసమ+వాయమైన, దండ కారణమునకు నద్దండరీతి, 
బరంగు పంపాస రోవరశ ప్రాంత కాన, నాభిమండిశ మైన యయోశయవనికిపుడు. ర 

శే, వీల వచ్చితేవని యె; గ4పీం ద్రు. డిట్టు 

లడుగ లత్మేణ బు జాలించి 4 మపుకు రాము 

డు త్రేరము * చెప్పుమనంగ దాశనుడన్టినుమున 

దశరథా త్మజు( గూర్చి యెం4+కేయును బలికె. ౫ 175 

కం కలండిల దశరభుం౫ను నిర లదీ_క్తి యుతుండు ధర్శ4మహితుండును రా 

జులలోన మేటి; మూతం, కలయక ధర్మమునం బ్రజల + నందజి( దమచేకొ, 

క, పదిపాలీంచెను నికతం, బరయుచు వర కములు నాబల్లు 4 హర్ష మునొందకా 

"ధరలేండు ద్వేషి. యతనికి, నొకువె జ్వేషంబతనికి 4 నుండ దబెపుకు౯, an 

చ, అతండు సమ _సభాతముల$యండదుం బితామహాునట్లు తఘడ 

శ తీం జెలువారె వశీ ౯౮4 జెప్పినయట్టు లొసంగ్ చెక్కుస 

తృ'తువులం జేసె; నీతం డల4రాజానకం దొలిపుత్రు.డ యె జా 

మ్యితనిని రాముండండ్రు జనులెల్ల శరణ్యుండు భూరఫేటిక్౯. ౮ | 706 

చ, దనకునియాజ్ఞ యెొప్పు కొన సాగణోం జేయుచు నుండువికుండై 

తనరుల; దదాత్మ జావళి ని౪తాంతము: దా గుణవంతు(డై త్గు౯ా 

సునతరరాజల వోణని/కాయయుతుండును రాజసంపదం 

గని యలరాదుచుండు నొక4ఉకారణమూని యితేండు నాత్త్యలో౯, Fy 19 

లే, తనదురాజ్యంబు విడనాడి 4 వనమునందు 

వాసమును జేయుటకసెంగాను + వచ్చె నన్ను, 

గలిని యిచ్చటికిని; నుహి+కాంతినిధిని 

భాస్కరుని సంజయందు? ద4థద్భార్య కాయ. ౧౦ 160 

క, విడువకయె వెంబడించెడు, వడువున గురు తేజు, నితనిథవశగతచిత్తు౯ 
విడువక యె భార్యసీతీయు., గడునిడుమల నిడంగంజూలు 4 కానకు వచ్చె. ౧౧ 

సి, తేమ్ముండ చేను నీ4తనికి లత్ముణుండని సన్ను. బిల్తురు *విన 4వన్న; రాము 

డితీరులు తనకు శyయే మేలుచేసీన దానిని హాచ్చుగాం 4 వలంచుముండు 

వాంతుసుఖొద్దు (జె జై +శ్వర్యసంపన్నుండ ; సర్వభూతహీ తక + తృా్ప్రంతయుతుండు 

విభ నహీ నుండేయి 4 వికినంబునందుండ ,వచ్చుచుం. కంగ గుణ4వకుండ నగుచు 

తే. నితనికిలా దానుండనయి న్మనిచటిఢేగు 

డెంచితిని, గానుమూవియా +4 దిటిజుల డొకండు 

Tr rf క మ్ 3 శ ఎ రాచ వ 2? 1 నద్వేస్టా విద్య తే స్య సచ నద్వేక్టి కంచన-అనిమూలము. 2 వినవన్న-అనువో “అన్న 

యనునది లక్న్షుణునకు హనుమ నయంగు గు సాభా ప్టమును చెలుపునని (పృయోగిం వయిడినదని 

యొెటంగి క్షమింపందగు . 



కివీ_ంధా కాండము = ర సరము, 922 
ద 

వనములక మే మిరువురము 4 చనినయప్పు 

డితనిఖభార్యను దొంగ లె + నెణుంగ మతని, ౧౪ 182 

డనువంకోత్పన్ను.డు శ్రీ, 'యనువాని సుకుండు దితికి + నాశ్శజుకకణిం 

డనరాదు వా (డు శాపర 6,బున కాతుసఫావమూని 4 వాలీచ౯ వేనిలో౯, గార 

సె 
క, అతం డొగి సుగ వుం నకి, ప్రతతికి నాథుని శ కటాజితులం డనుచుకా 

( at 

క్ష, 

నాతల 

హితముగం జెప్పెను నుజీ మా, దితిజాకృతి నున్న యకండు+తివికియిటుల నెక్. 

“నీపక్ని వషహాకించిన, యాపాపమనీముని కా వమ4హోపిక రష్టమునుం 

జేపట్టిన స్కో వుం, = కపలుకంగలండు వెలిసి 4 హితముగ మోకు” జ 
గ్ 

. అని వచియించి యాదనుకుులాత్ల జుకొా సువవె హక మొ 
వ 

యనిన విడనాడి దివ్య; రుగుశనంగముపో శ శ నెలుంగుచుక్ సుఖం 

బున సురప త్త నంబునకుం 4 బోయెను; నస్క దుదంతముకా పీనం 

గను మదింగోరి నీవకుగం4గా విని పించితి | సక్వవ త్త త్రముకా, ౧౬౪ 156 

. నేనును శ్రీరాఘవుంకును వానరపతి శరణుంబొంద 4 వచ్చితి మిటకు౯; 

భూనాథుల డేమహోక్తుండు, తానొగి నష్టులకు వివిధ4ధనము లొసంగియుకం 

అనుపమయశమును బొందియు, మును లోకాధిపతిగా(గ + బొలిచియు స్సు 

వుని. దనకు౯ా నాభునిగాం గను గోకుచునున్న వాండు.శగా యియ్యుద నక, 

2 లే, ఎవనిజనకుండు దశరథో ీప్టళు (డు మును 

em 

దాశరణ్యుండు ధర్మవక్సలుండు నగుచు 

నుండెనో తత్చుతుండు శరథణ్యుండు రాఘ 

వు(డిట సుగీవుశర ణంబు. 4 బొందినాండు. ౧౯ 139 

. మున్ను సకలలోకథమునకు. బ్రాపురుడు రక్ష 

కుండయి ధర్మ మతిని 4 గొమురు మోజు 

నట్టి రాఘవుడు మశక గృజుం డిప్పు సు 

గ్ రశ నర్రణమొం చె + నీపధమున' ౨౦ 190 

ఏవం ప్రసన్నాత్ము4డే యెననీ ప్రజ లంనణు వరపురు+ హార్థములను 

బొంది ప్ర, సన్ను లై థీ పొల్ఫురో యట్లి కీ రాముడు వాన ర4లాజు సుష ప్ర 

సాదము౮ గోరెడు; 4 కాతలమందున్న యెల్ల పార్థివ్రులను 4 నెవండు సకల 

విధముల నుపచార4కోశములను గారవించుచుండేనొ యట్లిశ+విశ్వపతికి 

| దశరభథునకు జ్యేష్ట తనయుడై భువన త, :యమునఖ్యాతింగాంచిశయలరు రాము 

కి క్తిసుడ్సు కపికులమున4 శేపతిమొన సు, నీవు శరణముందె + నీవిధమున. ౨8 

1 దనుర్నా మది లే? UNS తే 3_ఆఅనసిమాలము , పుత్కె8=పు త్ర పాయక - అని వ్యా ఖ్టి* వ తస్యప్తులే, 

కృరణ్యశ్చ సు సే సం కరణంగతం. అనిమూాలము, 3 సు స్పీనం వానైందృం కు రామ శరణ మా 

నక, .ఆనిమూలము, 



9x4 ఆంధ్ర నీ ను జామాయణము 

ఈ కోకప రతంత్రు(డై యిట్లు 4 న్లోక్టవీడి 
తుండయి శరణంబు సొచ్చిన 4 పుడమిప్ భుని 

యందు వాదడియూధపలతియగు 4 నర్క_పుక్రు,6 
నక, 

డా దృతిం జూపవలయు నీశ$యదనునందు. ౨౪ 109 

చ. అనియిటు సా్ర్రునేత్రుండయి 4+ యన్నను గూరిచి జూలిపుట్టంగా 

ననుషమరీ తి. బయ్మవ్యపు $ నాత్మ్యజు లక్షుణుంగాంచి యిట్లు ౯ 

వానుమయు వాక్యపాంజితియు + నచ్చుపడకా; మతిమంతులై యమ 

రను విడనాడి చిత్తము వీశంబున నుండంజెలంగు మిమ్ము. ౨౫4 198 

"క, తానై వెదకుచు వచ్చియె, వానరపతి వ్రేమం జూడథవలయు౯ మోరే 

'కానంగ వచ్చితి రిదియే, వానరపతిపూర్వుభాగ్యు+వై ఖరి చుండి!. ౨౬ 194 

చ. అతండును భ్రాతయెన యమ+రాధిపపుత్రు, కునితో విరోధ ము 

ద్దతిం గొని వాలియుల బలిమి + దారను 7 కొని కొన శకేగ, ను 

న్నే తీవిభ నంబు వోవంగ నొశనర్పయం వంచితుంజె డై స్వరాజ్యవి 

చ్యుతిం గనియున్న వా డిచట 4 నొక్క విధంబునం గాల మేగలో౯, ౨౭ 195 

వు వనజహీ కాత జుండు పరిశవారజనంబుల మమ్లుగూడి సీ 

తను వెదుకంగ సాయము నిశతాంతము చేయుగలండు మోకు నం 

* చనియె; మనోజ్ఞ వా క్యముల 4 నావానునుంతుండు పల్కి. రామునిక౯ా 
గని మరల౯ వచిం చె. గ పి+ కాంతునియొద్ల కుం బోద మొయెన్టినక్, ౨౯ 196 

సీ అనుచుండునట్లి యా+హనుముంతునికా ధర్మపరు(డై న లక్షణు4డురుము దమున 

స్యాయరీకిని బూజు 4 నలరించురామున కిట్లనియెను నార్య 4 వాష్టుండగుచు 

నీవా యువుత్ర క 4 డిటు యథార్థంబుగ6 బల్కు_చునున్నాండు థీ వాన శేంద్రుం 

చును మనవలనను 4 బనిగలవాందేయి యే వేచియున్న వా( ఖీ డిట్టులాట 

కే, నీవు కృతకృత్యుండవె యింక 4 నేవిధమున 
నై నధ బవమాన ఫుత్రు డ+త్యంత ఏరుం 
డితండును *బ్రసన్నముఖకాంతి + నెసంగి వృాష్టుం 
డగుచు మాటాడుచున్ననా. 4 డట్టులౌట. 3 197 

క, అనృతము వచియింపండు సు, మ్మనియె; మహాప్రాజ్ఞాండై న 4 యావానువముంతుం 

డును వీరుల రాఘవులను, గొని సుగ్రీవుని గనంగ 4 గొబ్బునం బోయె౯, 

క. హానునుంతుం డంత మస్కరి, తనువును విడనాడి కీశ4తనువొంది జవం 
బున నావీరుల వీపున, నునుచుకొనుచు బాణ రాజు* నొద్దకుం శ్రీ తిల, 56 

1 దృష్రీవ్యా వానరేం ద్రెణ దిప్ర్వా దర్శన మాగతె౩ _ ఆనిమాలము, 2 శతం మధురయా 

శరా_ఆనిమాలము. దీనికి మనోజ్ఞ శాక్య మల అని తెనింగింపయుడినది. కై (సృ్కసన్నము ఖవక్ట్మశ్చ ష్య క్షం 

హృస్థ్ర శ భాష తే-అనిమూలము, 



చ, 

చ, 

el, 

కిపి ౦ధాకాండము అ సర్గము, gan 

నిరుపను చేవ తానికరథనిత్యవర వ తిలబకీ రయె 
ఉర మమా 

యురుతరవిక్రమంబు చెలు+వొందంగో వానరవీకవర్యులై 
పరంగి శుభాత్శకుండగు చు 4 భాసిలునాహానుముంతు. శాత వా 

నరపతికార్యుముల్ వెలసె 4 న్యాయముగా నని సం ప వు షుంతె 
బీ. Ey డూ 

గడపతిపె కీం బోయె నుకు4కీ వలలో దగువాదితో: నగఘింకా, 5% 900 
యా అనాలే 

ఇస స్ు టో కె 
నౌబ్లవ సర్షము సంపూక్ష ము, 

వానుమ బుహ్వామూకశ4ముననుండి తత్స బే, శాంకేకస్థమైెన + యట్టి మలయ 
గిదికి. బోయి క్న వరునకు నావిర, వుల జూపి యిట్లు 4 వలికె సెలమి. ౧ 

అనితరసాధ్యపరా క్రమ, ఫఘనుండు మహో ప్రాజ్ఞుండునయి ౪ గాలెడు రాముం 

డనుజుండగు లత్మణుతోల జనుచెంచెను చేనువేండ 4 సంతసమలరకా. ౧౫ 202 

సత్యవి క్రముండు + సహాజదయాళువు 

నెన రాము. డితండు 4 మౌన వేంద్దు,. 

డైన దశరభునకు 4 నాత్మజుం డిమ్వోకు 
వంశభవుండు ధర్మ4వశగతవతి, em 208 

లో 

జనకుని యాజ్ఞ దీర్పం గల4సద్వతుం డిట్టిమవోత్తుండై న ౫ 

యనఘుండు రామమూర్తి నియ+మాన్వితుండై. వనసీమనుంక నీ 

తనిసతి లావణాసురుండు 4 దౌొష్ట్రము మోణి(గ దొంగిలించె గా 

వున శరణంబు చొచ్చె నిను 4 భూపతిసూనుం డితండు చయన్టిన౯ా. ర 204 

అంచితరాజనూ+యాక్యే మేథా ధ్వరముల నగ్నికిం దృ ప్రి 4 గలుగంజేని 

లతుసంఖ్యల గోవుశలను దవఖ్నీణలనిచ్చి తపమును సత్యంబు + దప్పకుండ 

ధరణి. బాలించిన 4 దశరథ్డునకు మహోత్తునకుం దనూజు(డై 4 యనఘుండై 

యితండు (స్రీ గొజుకునై (యిప్పుడునిన్ను ను శరణుచెచ్చి న వాండు;4సరసమతులు 

మరు శ్రీ రామలక్షణుల్ + ఏీరనర్య 

నీదుసఖన్టింబు గోరుచు + నిన్నుం జూడ 

వచ్చియున్నారు పూజ్యులై 4 వజులు వీరి 

"గ కొనుచుం బూజపేయుమాొ 4 కరుణమెణయ, ౭ 205 

అని వానుమంతు. డాడ విని + యాత్సను సంతసమంది యెంత యు౯ా 

మనమున నేంచుతాపమును 4+ మాని రఘూ త్తమునుండి గల్లు న 

ప్పెనుభయముక౯ా దగ విడిచె + వేగము యాష్టనగెక్వేగుండు తా 

(చ తిగ్భవ్యోర్చయ స్వెత పూజనీ యతనూ వుభా-ఆనిమా. 
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ga ఆం ధ్ర త్రీ మ ద్రానాంయణము 

'మనుజునియాప 4 మొండి హనుమంతునితో వమిం బల్కె నివ్విధిణ, ౮ 206 
క, వారణ వోడ్కొని రమ్మంక, భూరినున న్లాప కం! 2 Cé బోయననిన నా 

మానుతిం దో డె డొచ్చాను రఘు, పికుల నచ్చటికి గీశ+వీరుం డంతేకః ౮౪ 207 

చ, కొనుబకు విందుంగూర్చుచును శి గన్పడుహూపముతో శ రామునం 

గనుంగొని యిట్లుపల్కె రఘు+కాంత! సమస్తములైన ధర్యము 
ఘనముగ నేర్చి శర్యమునం 4 గ్రాలుచు భూతములందు enn 

గనికరముంచి యమొష్వతమ+ ఖ్యాతిని వింటిని వేడ్క మిాఅంగకా, ౯౪ 208 

క, తమనగుణములె లెల్ల నాకీ, సమోరవందను(డు చెప్పె 4 హ్మాపాలక. చి 

త్రము స సమాడరసాయ, శ్రముగా భొసిర్డా మిగుల 4 ధన్యుంనై కెలా ౧౦ 

సీ, వానరుండనగు నా4తోనీవు లివి చేయంగం గోరికి విది $ యరయ నాశె 
సత్కారమును మనోజ్ఞ మగులాభంబును నగుచున్న; దింక స4ఖ్యంబు నీకు 
నభిగుతంబే నిదె 4 వా స్తమువాంచికిం గరమున గ హీయింపుశ4కరుణ మెజియ 

సఖ్వమియ్యాది యెట్రి+సరణిని మూణి శాకుండు నాపద్ధలి 4 నొగి నొనక్పు; 

తే, మనుచు స్కుగ్కీవుండెంతయు 4 సాదరమునం 
బలుక దానిని విన్నంత 4 బరమవార్ష 

మంది యాతనికరమును 4 నాక్మకరము 

చేత ౫ గ్రహీయించె 2నీమై ఫి గ్ స్థిర రమటంచు, ౧౩ 210 

క అమలముతి రాఘవుడు స కష్టము బూని కప౦ంద్రు, నతని+నతిదృఢ ముగ "వరా 

దము నం గాంగిటంజే ర్చెను;, నవమి తృనూదనుండు శసను 4 నాత్మ్మజుం డంచక. 

సీ. రామలవ్షణులను 4 రయముకC పోదని యరిగిన పిమ్మట 4 యకితనువును 
వదలి స్వీయాకృతి + భాసిలి * యరణులా జమైకొమ్మలనుండి 4 జలను బుట్టు 
నట్టుగ జేసి దీ4పాగ్నిని దానిని. బూలచేం జక్కలోం 4 బూజ చేసి 
న మైూదరసభర+సాన్టీంతులై. య ున్టిగ్ని నారలనడుమను + వనుఢ నునిచె; 

తే, నంత రాముడు సుగ్రీవం + జాడరముల 

వేతులం బట్టుక్ొ ని బల చ్భిఇకి, డి పు 

దశ ణముశేసీ యాయగ్ని+సా శీ గాంగ 

స్నేనా మొనరించి రాత్మ్మలు 4 చెలంగు చుండ: ౧౬౮ 219 

1 హనుమద్య చన కృ్కవణానంతెర మేన Cr p} 
మాకా రామం త్రుణౌ సలా కేశ ని వేశ్య తయో రాగమకం సుగి వ-యనిజేదిరవా అ వయ్య లే. 

అశి మహేక్ళరతీరులు. సుగ్రీవుడు హనుమంతునిపల్కు. విన్నతోడనే మనుప్యురూ పమును 
రా ర ౮ా లేం ధీ 

ర్రహౌంకౌనని యిట చెహ్పం౭బడినది. అనుఓచే హనువు రాముల ములు: అను వేభొకచొటనుంచి వారిరా 

కను సు ర్త్రీవ్రనకుం జెల్పెనని దీనిచే చెగియవచ్చుచున్నదని తెలియనలయును 2 స్థరమటం చు=అను 

నదె పృకృతావ దాక్ష్యా క్థము (వయోగింపంుడినదని మన్నింపవలయః, కి కాష్టయా" స్వే కనతూపేణ- ల ా ల 
అనిమా, కాష్టయోః ఆరణిభూకేక మో కాన్టయోః -అనివ్యాఖ్య. 



కిష్కింధా కాంకము = ౫ సర్గము. ర? 

క, రాముండు నుగ గ్రువుంకును, చేమ దలివ్పంగ నంత 4 విసువు 
చావమముబగు “వృష్టుల జొ శమెయిం జూచినను క ర్తీ* చే 

క్, వానరపతి వామునితో , భూనాయక క్రిం సబిత ముర పూని 
కానళా నీసుఖదు -ఖము, లే వావియు నముచూం ఐలిక్ + యివసుతుం శకలక. 

ణుకాం ఎ అక ఉగ ఆ. పర్ణబ ళ్ మగుచు + భవ్వపుష్పాన్వత 

ముగు నలరునున్న శ యట వురి 
ఇఒ“ ల ద 

కొమ్మ విడచి పజుచు(కొని రాముండును దాను 

నందు గూకుచుండి 4 రంత హూనువు. ౧౯౪ బన 

క, పరమమువంబున6 బుహ్పోత్మ_రమునం దగు చం దనాఖ్య+తకశాఖిను జై 
చ్చి రయమున లత్ముణున కడెం దరుచరపిభుండంత సమ్మశదం జలరాకకొ, ౩౪ 

కనుయుగ్మము బాబూ నక్కమున మున్గంగ మృుదువు మభుర+*ముకు కగువా కం 

మున నిట్లనియెను శాముం, సని రాము. మడ, గృజుంను 4 కకెనాక్తుండై 2౧ 

UK 

వ్ ల 

వను మోసపుచ్చి నాభార్వను బలిముంగొనియ వేను + నశనిభయమునకా 
మునము గలంగలో దుక్త్షమ, ననయున నందున్న వాండం * -బారుషమా జికా, 

చ వినుమిటు లన్న నన్ను గడు 4పితునిగా నొకకించి వంచనం 

ని పగయీని ఛార్యం గయిశకొంటను చే భయవమండి నామనం 

బును స్థిరతం దగళా విడువ 4 భారిననంబున నిందునున్న వాం 

డను మహానీయనికృను. క4డంక ననుక్ దయం గావంగాం దగు౯ ౨౩౦ 219 

కే, అన్నభయమునం గుండెడుఃశట్టినాక 
నభయ మొసంగుము, కాపు! క్ట + యవులకరుణ' 

భీతి లేకోండునట్టు గా4వింపవవీయు 

ననిన ను, గ్రీవుమూటల + నాలకించి. ౨౪. 90 

క, నిరుప ను శేషము ధర్మము, వరఘాషలుగం దగ ధక్మ్య4నత్సలుం డగుచు 

బరంగురమురాముం ౬ శడిప్పని, భరమే యనునట్లు నవ్వి + పలికె నతనితకోళా, 

క విను మైత్రికి బ్రత్యుపకృతి యొనరించుట ఫలమటంచు + నోకవీవర! నా 
కును చలీసీయె ౩ యున్నది కావున సీభార్యాపహార్ర రం + బొలిబింతు నింక 

చ. ఘనతరమామక ప్రదర+కాండ ముమోఫఘము సూర్యసన్నిభం 

బును మణ్ కంకపషత్తయుక4ముకా నిశితాళనితుల్యముక౯ా శితా 

గృనికరముకా సుపర్పము న+ఖంషమున "చు సరోమసర్ప3ం 
కిని సరిపోలి వేగమున + వృ పుం గువృత్తుని వాలి నేంచెడు౯, ఆరా 228 

UK 

1నక్భుషప్తి ముపజగృతుః-ఆనియా_ము. 2 పౌమసమాజణికొ=అనునడి యొర్దవుక్టిని సమయాను 

గుణ్యముగ నికు నిచ్చునుగాన నధక ముగ జేర్స౭బడినద చి యొణుంX (వగు. 

మూలము, కీయ న్యా లే ముంద హసీర్ట-అనివ్యాఖ్య = 



938 ఆంధ శీ ము దానాూయణము 

క్, 

చ, 

అఆ, 

క క క జ, 

అలయక వాలీపయిం బడకలగణ నిప్పుడె వాలి కూర4కాలాహినిభ ౦ 

బులయిన ముచ్చరములచే, నిజం బరప్పతమట్లు చ్ శు + నింకం గనుమా!.౨౯౫ 

అని రఘువిళుం డెంతయును 4 నాక్ర, పతం జెప్పినట్టివా 
కష్టినిచయ మాలకించి కపి+కాంతుండు బాలముడంబు నొంది యి 

ట్లనియెను; గొప్పగా రఘువ+4రాన్వయవార్షి శశాంక: రామ! నీ 

యనుపమసత్క_టాతుమున 4 నందెడం బ్రేయని రాజన్టిముకా దగ౯, 3౧ 225 

కాన నీవు నన్ను. + గారణం బెలేక 
వై రమూని చంపు4వాంఛ: బూని 

యున్న వాలింజంపు + నుద్యమ మొనరింప 

వయ్య మనుజనింవా ' + యాశుగ కని, 5౧4 బని 

శే, అనియె నంకట వారు స4+ఖస్టంబు చేయు 

క్ర, 

క, 

ర్, 

సమయమున 6 బంక జస్పర్ష 4దాత చేవ 

సులను బోలిన వీ కేం ద్రశ+సూను రావ 

గాసుకుల వానున 'యనంపు 4 లదరె నొకట, 3౨ బి7 

తన ర ద అని అగా పడవ సరము సంపూర్ణ ము, 

= -వ సక్షము, 

దద్దు రామునికార్యము నెజు వేన్చెదనని సుగ్కీవుండు పృతిజ్ఞచేయుట. శాయి 

మరలకా సుగ్మీవుడు రఘు వరునిం గని ప్రీతుండగుచు. + బలిశె౯ భూమి 

శ్వర నామంత్రియు మంత్రి, శ్వరు(డును నగు నీహనుమయ $బరవస మలర౯. 

జనరహితమెన యీవన,మునకు౯" నీవేల వాసథము,ను జేయంగాం. 

జను దెంచితివో 'తెల్పెను;, జననుత! నీ వనుజంగూడి 4 జనకాజ 6 దగ౯. ౨ 
ల్లా 

“వనమున వసీయించినతజి, దనుజుం డారావణు౦డు 4 తటీ వేచి గృవాం 

బున నీవు మతివిభూతిం, గను లకత్షణుంగుండ నట్టి+కాలమునందు౯ా, ౨ 280 

కే, వడద్చుచున్నట్టి నీసతి 4 నృపతివర్యుం 

క్, 

డైన జనకుని సత్సు క్రి + నపవారించి 

యడ్డపడిన జటాయువు 4 నని వధించి 

సీత గొనిపోయి తనపుక6 4 జేర రామ!" 9; 981 

త్రరుణీవియాగదుఃఖము, త్వరగా నిను వడలిపోవ్రు 4 దనుజులు వేదో 

త_రమును వారింపః బూనిక్క హారి మత్స్యాకృతిని దెచ్చి+నట్లుగ చేను౯ ర 

చ, జనకజం బెచ్చియిచ్చెదను; + సాధ్వి యధోభువనంబునక్ నభం 
బున మణీ యెందునుంక్షినను 4 బూనిక నెంగొనివచ్చి యిచ్చెదళా 

1 నీతాకపీంద,మణచదాచరాణామ్. అనియాలము. డత 



ల ్న అ 
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విను మరిఖివు' తప్పదిది + "వేయివిధంబుల నాదువాకన్టమం 

చని తలపోయవయ్య; గర+ళాన్వతభ క్ష్చుము దిన్నయట్లుగక్ం ౬ ఏలిప 

క, వీరమణి నసహరించి స్కురాకులు చెవతలు శతమఖథఖాదులు నె నకా 

భూరిబలంబున జీళ్షము, గా రమణిని చేసికొన 4 గల! 2స్పు భుజా. e23t 

3న్చీ గరకు భుజూ' వెశంను 4 గుందకు మవాషనీ వదలువమూ తెచ్చియి+చ్చెడను నీద 

గ్తూరకక్కు డును + గుమకేయునెె రావణాసుకుం డామను 4+ నా రం బట్టి 

కనిప మ చుంగ జంగా + వనటచే రామ కామా: యని యోలక్ష్మగా! చుటంచు 

వికృతస్వరంబున 4 వింతగ నజు చుచు నేడ్చుచు నాభుజ$7౦డ కని 

తే వలెచె దనుజుని లెడపెన 4 నలజడిం గను 

చున్న సాధ్సిని గంట నా4మువిడయె జన 

కాతజ యనుచు నూహాశే 4: నరయుచున్న 

వాయన; సంశయ మేల? యాళ4వడంతి ప్, కా కిన్ 

-ంర్రుర్దూ సు సు, స్తీవు వండు సీకయాననవము.6 జూాప్తుటా. రుధిర 

చ, నలుగురు వానరో _త్తములు 4 నన్లొలువకా మహిభ్ళ త్తటంబునం 

డనరుచునున్న నన్నుం గని 6 యాబిడయుం దనయు శయ | మె 

మ్లుు విడ (దీసి యాభరణ4ముల్ దగ నందును గట్టి వైచె 

యిస్టిలC బక వానిం దీసీకొని + యె మిటం జక కంస నుంచినాము నూ ౧౧ 

క, వానిం బెచ్చెవ రామా, నేవే యవాస్టనిం జూచి 4 నీ వ వెవరివో 

జానుగ గుజుతింపుమునం, గా నాతని సువిహి ఫో క్రటకాండము వినుచు౯, 

క, అతనిం గని పల్కెను రము,పతి యోసుువ' మద్ర + పరమాభరణ 

ప్రతతిని వే తెప్పింపుము:, హితముగ క ననిన జాగి+కేల యటన్న ౯. 

క్, వని సుగ్రీవుం డాతేని, కీని బ్రియమును జేయంగోరి 4 కృకవేగుండై 

చని కరడ గవానగువాజో, చ్చెను నంకేట వెదకి వాని 4 ఫీస్టుము తెచ్చెలా, 

లే. ఉ శ్రకీయంబు శుభములై + యొప్పు గుల్కు 

నాభరణములం నొనివచ్చి + యంత నివిగొ 

కనుగొనుము యని చూప రాశ్రమునకు వాని; 

నంత నవ్వని. గై కొని + యా ర్రినొంది, ౧౫ 240 

క, హీమరుద్ధచం ద్రువ లే చావ్పములకా మోమెల్లం గప్పం+బడంగాం బొగిలెల; 

గృమముగ సత్తిప్రైం గల స్నే,వామునం బొంగెడు మవా త్త రా్యాశ్రుజలములక, 

న్, మనా సెల్లం గలంగుచుండం, గ నో ప్రియా! యంచు నేడ్చిశ కృమముగధై రసం 
ద. నానా 

1 సేంచైం స్పువాసువై1- ఆనిమాలము- 2 తవభ్రార్యా మవికాహో -అనిమయా_ము. 3 త్యజ 

శోకం మవోావాపహో-ఆనిమూలము. 4 గవానాం గుహాం-ఆనిమాలము. ర్ హై యేళిమదకా-అని 

మూలము, 
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బును విడి నేలపై బడియెవు; నిస్తులములగువాని¢ నెల్లం గనుచుకా. ౧౭ 212 

కొ, వనటం గుందుచు వానిక్, దనజొమ్మున నిడికానుచు నిశ్రతాంతము బలిమి౯ా 

దను నాపంగా రోవం,బున బుస; ర కైడు బిలస్థ4భూజ ముభంగికా, ౧౭ 248 

తే, మిగు న న్క్టూార్సుఒం బుచ్చి + షొంచువగల 

ఇబాప్పభథార లవిచ్చిన్న4భ గ్ దొరా 

లర  ప్రమున నున్నలయత్రణు( 4 బాబుంజూాదచి 

సనమ. నేకప్టసాగె స4తెం దలంచి. ౧౫౪ 244 

చ. దనుజుండు సీతం బట్టుకొని 4 తా: బురిజేగంగ ను  త్రరీయముక్ 

గనదురురత  భావణని కాయము చేహమునుండి దీసి యా 

జనకజ భూమినై చె సహా+జన్య ' కనుంగొనుమా! వళాస్యుం డొ 

య్యన( దనుంగొంచు, బోవ్రన పు 4 డాభరణంబుల ఇాద్వలస్ట లీ౯ా ౨౦ 215 
(2 స్ట 

లే, పాజువై చియెయుండు మ్ర +వంబు కాన 

నెంతమా త్రము నలగక4యె మునుపటి 

వలెనె యున్న నటన్న నప్పలుకుల విని 

యతనితో* లక్షైణుం డిట్టుఖలనియె నార్తి. ౨౧ 246 

ఏక కానం గేయూరంబుల?, గానను గుండలయుగంబుం + గాంతామణియా 
జానకినూపురములనే, నేనెలుంగుదు య్ర్రుక్కు_చుంట 4 నిత్యము రామా!, 

క, అనవిని నుగ్మీన్రున కి ట్లనియెక్ రాముండు దీను4డై రౌద్రుంకౌ 
దనుజు (డు మత్చా?ణ ప్రియ, పనితామణీ జనకవుత్రి, భీ బలిమం గొనుచు ౯. 

ఆ. ఎచటి కేగుచుండ + నిటనున్న నీన్రను 
గాంచినావొ చెవును + కివరెణ్య | 

ఫఘనతేమవ్య్వసనము. 4 గలిగించినట్టి యా 

దనుజు6 డెందునుండు + దానిం చెపువు!, ౨౮ 

క, నానినిమి త్రమునకా నే, దానవులను నెల్ల 6 జంపం+దలంచితి నింకోలా 

జానకి వారించి యాతండు, మాననికోప ంబు నాదు+మదిం గల్లించె౯*, ౨౫ 

క, కనుకం దన ప్రాణాంతకం, బునక్రై యమునింటిద్వార4మును బూనికలో 

డను దాన తఆఅచుకొని నియళ౯ా,, ననాంతేరమునుండి ప్రాణశవల్ల భ సీతా. ౨౬. 

ఆ, బలిమిమెణయం గొనుచుం 4 బాతీననావై రి 

యాసురారి యందు 4+ నధివసీంచు 

1 సౌమిత్రిం వీక్యు పార్శ ఏకః, పరిదేవయికుం దీనం రామ స్పముపచ క్ర, మే-అనిమాలము. 
2 నాహం జానామి కేయూశే నాహం జానామి సంగతే, నూప్పశే త్వభిజాచామి నిత్యం పాచాఖి 

249 

సంద చాతీ _ఆనిననాలము. 
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ర లీ 0 యో (to | n Cue) ట్ట Us) 

ఇ 

“యుడు రాముండు వాడిన జంచెదనని స, వ్రపితో ౦ లాట. దత్తం 

క, ఈరీతిగ నాక్తుంచై, ,కీవాముండు పలుకం గవివళైణ్యుండు వగచే 
థారగ శావ్పము లుకలం,గా రయమున మాటామిం + గడుడీకుండె 

చ. కరములు మోడే శే బాప్పములు + కాజింగనున్న మహీశు: గాంచి యో 

తరణికులాబ్టిక్ శక! 4 ధన్య మత్ వినవయ్యై నీచమై 

పరంగుకులంమేునం గలి* 4 భావమును బల్నిహా3 రంచినట్టి నూ 

పరమకుబుడిడాశుసుండు + వాపుండు వా సముచేయు ముక. ౧ పః 

శ్ర అతని సోమ రశ ర్టవం$ శాదు లె 

యును చెటుంగ నేప సనేశనొగి. న౩ంద 

మా! నిశాంకము కోకంబు + చూనవయ్య 
సత్వముగ. వేయువాండ నే 4 శపథ మెపుడు, ౨. ర్తిన్స్ 

చ, జనకజ నీవు పొందుటకు. + జాలినయంతి పయత్న మేను నిం 

కను నొనరింతుం బెచువము థీ mo బంధుయుతంబుగాంగ న 

ద్షనుజుని రానణాసురునిం 4 దప్పక చంపి ముదంబునొంది నీ 

నను దనరార యత్నమును 4 బూనెదం జేయంగ సక్వరంబుణా౯ి, ఈ 256 

క, దీవతష మోవిఢంబున ౧ బూనిన జే చాలు; సవాజ4ముగ నీకాక్లేకా 
గానంబడు గై ర్యంబును, మానక స్మృంయింపు మింక 4 మహీొతవిచా రా!, ఈ 

క, నినుబోంటికి లాఘనమిడి, ఫొనుటయె సరికాదు నాకుం4గూడ నితేరుం కం 

నం ౫ కొనుటను గలిగిన, ఘనమా వ్యసనంబు మిగుల 4 గలీగెం గాలే. 

(| ఘా 

1 జౌష్కు లేయస్య వా కలమ్-ఆనిమాలము. = సు ెవ్లండు కాంకాసుకునిగుజించి తనన 

దియు( వెలియదనుట స్వ కార్యము తొలువొలుత నిర్వ క్రించుకొనుట కని వ్యాఖ్యాతీల ముఖ్యాక 

యము. అదెమే సమంజసము. అన్ఫకవోషములేదు. అంకాదులు చెప్పిన నో నిప్రడే పయనమెపోవుద 

మని కాము( చనననియు, నపుడు తౌ నంగీకరింపక తప్పదనియు, దానిచ6 దనసహాయము చనామమూ 

ర్రకిం జక్క గాం జేయునవఐకాకోము కాజ్యము తనకు లేనందున లేకుండున నియా సు న్నీవుని తాత్పర్య 

ము. తోొలుతెః దనకార్యవిద్ధియెనన ల గప్పుం నందజణ్రి విలుచుకొని తానె యీనొప్పకార్యమును 

సాధించెనన్న ఖ్యాతిని బొందుకోర్కి (్రేనునకు! గందనుకుయు సమంజసమని యొ అుంగందగు. 

3 ఇందు6 బ్ర్రయచ్చా చేను చేయుదునని డుపర్యూయకులు చెప్పట మూలానుసారమే యని 

యొటు ంగందగు. 
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క, 

జ, 

pm 

ఐనను నీవలె దు:ఖము, బూనంగాలేదు భె ర్యథమును నేవిడువం 

గానెంచ లేదు; ప్రాకృత, వానరుండను నై ననేను + భార్యకాజుకుంగాక్. ౬౪ 

ఆర్తినొండ కిట్టు + లద్రినున్నాండనే 

లక్ మహాక్ముడనగు + నీవు గురువు 

లను డగంగ( గొలిచి + ఘనశితలం చేటే 

యున్నధీరుండవు సథమున్నతుండవు, ౭ 260 
= వగవలోరాదని నేంజెె పృంగవలెనేే య శ్రువులను 4 బరమధృళిని ని 

ల్పంగందగు సతపయుతులకున్కు చగుఢా  రెక్టము దానివిడువ 4 దగునే నీకు౯. 

. ధృతిమంతుండై నవా 4 డెంకదు? ఖముగాని ధన నాశనముగాని 4 తనయసువుల 

కంతముచేయు భ4యంబునుగాని కల్లీనను స్వబుద్దిచతచె తగంగ, 

గృత్వమా! యిద్ది య$కృత్య మా?యని యం చిపరి తాప మొందం జె4వ్వండు బాలి 

శుడయి దీనత్వ మెళప్పుడు పొందుచుండునో యాతండు బరు వెక్కి శనట్టియోడ 

._ జలముల మునుంగునటుగ 6 4 గలవిలపడి 

కోకమున మున్లు; నిదినొ చే4నీకుం గరయు 

గంబు మో ద్చితి శ్రే చేవముచేం 4 గడంగి నిన్ను. 

గలంతనుండి వరల్నివం + గా దితరము. ౧౦౪ బగ్ర 

పౌరుషము నాశ్ర యు౦పుము, శ్రీరామా! నోకమునకు6 4 జి త్తంబున న్ 

వారయక యంతరంబికం, గాల జెవరె ననుకా వ4గం బూనుదురో. ౧ 268 

వారికి సుఖమబ్బదు నూ, వారల తేజము. మయించు + భవ్యమతీ! యో 

శ్రీరఘువర! శోకంబును, నీరమ్యుమనంబునందు 4 నెజీ విడువ దగు౯. ౧౨ 

రాజేంద్ర కోకఛ4రంబును గనువాని కసుసంశయముగూడ 4 నమరుంజుమ్లు 
కావున "వీవు శో4కంబునువదలు మాదృథఢ క్రై ర్యమునెయా శృ4యింవుమ యిం 
మిత్రుండనై నేను 4 మేలు నీకుం జప్పుచున్నాండంగాని యం+కొక్కలీతి 

చేఫ్నేవలె నుప చేశము చేయలే దిట్టి నాదగుమైత్రి, 4నేని గార 

వించియెన నీవు + విడువ్రము కోకంబు 
ననుచు ఏ నుధురవాక్కు.4లను గవీంద్రు? 

డూజుడింప రాము 4 డొయ్యిన వస్తాంత 

మునను బావుపూర్హ+ముఖముం బూన్కి, ౧౫ 2డ్రెగ్ 
తుడుచుకొనియె రాఘవుడు; నంత సుగ్మీవు 

పలుకుగముల ఛై ర్ట + ములవడుటను 

గూర్తిం ఇాగలించు4కొని కవీ శరునితో. 

బలీశె నిట్లు మధురశభంగి మాజి, ౧౬ 266 

క, అనుపమమిత్రము శ్నేమం, బును గో రెడునట్టివాండు 4 పూని యేమే 
1 కక్షివ్యం యద్యయ స్వేన స్మీగ్ధోన చ హీ తేన చ-ఆనిమాలము. 



కిమీ ౦భాకాండము = ౮ సర్గము £9 

మొనరింపవం యునో య, ట్లనుహాషము యుక్షమునగు 4 న క్కా_రింబుక, 
క, సపగ నొనవరకించికెవి వా, ౩ 

వరకి యిలు కప్ప సవాజ, స్తిర చై రము నొండినాంక 4 ఈడో నసెచటక౯ా.౧౭౯ 

నిన్ను. బోలు ఒ ంధు4వెన్ష. వికేవీంచి, మాపివమ్వునం మ నిటు బభింమ 

వంగ దుర్గ భం బెకియగు ఆమింయింక నేమి యన్న పిత యెం 4 రున్నదనుచు, 
. దనుజుండు దుశాత్తు( డళిభితిని గల్ల 0 చేయునట్టి ర్ 4 

దును నివసించునా" యది-యుం, గనుంనొ నెదుప యశ్న మింక 4గావింపందగుకా, 
క, నే నే మొనరుపగునో, దానికా విశౌష్టిసముంచి 4 కకగా. జెపుమా 

వానరనాశా! వినుమా, మానితమా శే. త,మందు శ నుహి వృష్ట్రతేజే ౯ 

తె, సర్షీము ఫలించు నట్లుగ 4 సక బకార్య్ళ్ట 

ములును నీకోక్మి_కనుహాష4ములు? మిగుల 

సిద్ధినొందును నాయందు; 4 జెప్పవయ్య 

యిప్పుడ భిమానమున నేన + యిట్లునీకు. ౨౦౪ 272 

"పలికితిగద ఈూాజానర', కిలకో' యిప్పల్ము. నీమ4డిని సత్యము గాం 
దలంపుము; చే నిదివజకుం, ఒలికిన దే లే దసత్య4వాక్కు ల నెపుడుక. ౨౧ శేత 

ఆ, ఇంకముందుం జెప్ప4నెంచను; చే వాలి 

జంపువాండ ననుచు + సత్వశపథ 

మును నొనప్పవాండ 4 ననియె; నంతటం గవి 

వరుడు వానిమరి క్రి 4వరులు గవులు. ౨౫ 974 

ద్ద జ అ నుపమరా మవాక్యమును 4+ నందును దచ్చప థంబుం జక్క_గా 

విని ముదమొంది రిట్లు పృథిశవిపతి వానరన ధు లొంటి చె 
మృ్మనములు ప్రీ శినొంకం దగు4మైతక్రిని నిం గూడ్ పరస్పరంబు నొ 

యనిన సుఖదు[ఖముల్ వగపు+లాజుంగ 6 బల్కుకొనంగ నంశేట౯ా. ౨౮ 275 

తే. ఎఆుకగల్లిన స్కుక్స్వ్రుం 4 డిటు మహాను 
భావు వూరుే పజుర్టడ 4 + పరంగురాము 

డిట్లు పల్క_౫ విని తనశ+హృదయమందు( 
గార్య మొనంగూడినట్లు తథగం దలంచి ౨౫% లి 6 

ఏడవ నర్లము సంపూర్ణము. 

నరపాబక మిక విష + నన జ నీ Ci ( 

ix 

హం ఓ 9 leh 
bx గ్ర til ట్ 

ఛై వ సర్షము, 

ధ్రుడ్టా స్నుగ్కీవుండు రామునితో 6 దనవృత్తాంతమును. కెప్పుట. వొత్తాణ 

చ. తేనమది నిట్టు లెంచుచు ము4వంబున లక్షుణుముందటకా మహో 

1 అనృతం నో క్షవూర్యల మే నచ ఏమే కదాచన.అనిమూ. 2 రాఘవస్య ఇచ కుకా 
జో - వ్రతిజ్ఞాతం విశేషర౭ -ఆనిమా, 
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తుని రఘురాముం గాంచి మది 4 దోరపుభ కి చెలంగ నిట్టుగా 
ననియె; నృ పార్ష శ "ర్యముఖ4హారిగుణోన్నతిం గాంచినట్లినీ 
వును జెలికాండవై తి వికం 4 బోలం గృ తాస్టుండ నైతి నోప్రభూ., ౧4 211 

క, సకలవిధంబుల సురకరు, రాక బా త్రుండనైతి తి నిజము 4 నాంబోటికి నో 

యకలంకముతీ! విను తాావకనముగు సాయమున చేవ్యవరశాజ్యభుంబులా. ౨౪ 

క, పొండంగ నలవియెకచా, సందియవౌ' యింకొనాకు 4 స్వ, భుతలభిం 

పందగ; రఘువంశజనిం, బొందిన యుకళూరనికర్యముఖుిం డిచటక, ౩ 

అ. అగ్నిసాతీ కముగ + ననుంగుసఖుండయి, మించెం గాన నేను + మిత్రబంధు 
తతికిం బూజునిడనయి 4 తేనరికి నే నీకుం దగినసఖిండ నను చు వర్ట్న, నమున, 

క, మెలమెల్బనం చెలిసికొనం, గలవీవే నాదునుగుణ+కాండము నేనే 
పలుక సమస్థుండ గా సో యిలాధిపా! తెలియన" నళిచే నీమడిలో౯ా. ౫ 281 

చెప్పినమాటను 4 జెల్లించుకొను మహోత్తులగు నీయట్షివాథరలకుం గల్లు 

వ్రీతి యాత్తజ్ఞాన నేత్తలకుం గల్లునట్టి ధైర్యమువలె 4 నతిశయముగ 
నిళ్చలాకృతి. బూని + నీల్చుచు సాధువు బగువారు రజతంబు 4 హాటకంబు 

వస్త్రాభ రణములు 4 వరుస నొంజొకులవీ యవిభ క్షము లని యె+యాత్మ్మే లందు 

శే, దంంతుశేగాని మొండుగాం 4 దల(పకు సుము; 
ధని దరిద్రుండు దుంజ యత్యంతము సుఖి 

దోష. నిర్దోవీ. యిందు మిత్రం డ దెట్టి 

వాడె యెనను వాంజెయాం 4 బగవమగతియు. ౮ వతం 

చ. తనకు సవమానుడొెసఖునిం. 4 దారు గనుంనొనినేని సజ్జనుల్ 

ధనము సుఖంబునుం దనువ్రుం + దప్పక వానికినై తృజింతు రం 

చనియెను; బుద్ధిమంతేండయి 4 యచ్చపు(గాంతిని నింద్రతుల్యుండై 

తనరు సుమి త్రపట్టి వినం + దా రఘురాముడు వాన ె శ్వరు౯. ౯౪ ర్శివెద్టి 

cir 

ఆ ప్రియము పలుకు నక్కళీవిం గని నీవన్న, పలుకు సత్యమనియె $ నెలమి నంతం 
గపివకుండా జనక4కన్ధభూమణములం గనిన యంతేనుండి + యినకులుండు, ౧౦ 

క. బలమునం దగు లక్ష్మణుండును, నిలువంబడియుంట. గాంచి 4 నిక్టలతరుశా 

ఖైలశై నాలుగుప్రక్కల, వెబయించెకా స్వీయదృష్టి 4 వింతగ నంత౯. ౧౧ 
చ, వారిపతిచెంత సాధుకున్కుమాఢ స్టిము పల్లవసాంద్రముకా నునో 

వారదళ సంచయాబ్బమును +నై భమరావళిశోభీతంబునై. 
పరగు మహీజముం గనియె 4 + భవ్యముగాం డగు దానియందు నుం 
డరకుసుమాథ్య శాఖ నొకదానిని వే గహియించి దానిపై. ౧౨ 986 

యి 
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వ్యాఖ్య 
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తాను —~ము న గూర్వుం 2: 4 దగి గివయప్టు 

వాకు కూకు సెండుటం నని 4 వాయుసుతుండు 

విసయమున ౪ లఅక్షుణుం తడందు4వను వసీంప 

వస్ మజొ , మహీజళా+ఖను గ్యహీంచి, గార ప్లై జగ్గా 

బు జాన్ మలు 2 లి శ 

ఘనమకిం గూస్పృం3౦ =, సెనుః గుసుమపలాన్పి౩ా 2 $4కేఖకమ్మున నం 
తలో 

జర 
మ దును సుఖముగం గూక్బుండిన, వననిధిగంఫేస రామశ4భద్రు: ఇ వన్నుకా, ౧౫ 

కని సుగ్ఫీవు:డు మధుకంబును మృదువును వైన వాకు 

బునం బల్కు_లు ఆ ట్రల న్ట్టన్యక వంచించి నన్ను 

దార నపహరకంప 4 భూరిదుఖంబును, గనుచు భయముడేశ 

బర్షతమున నిందు 4 బడి చకియించుచ్చు మన్నవాండ నామ: 

నను మోసపుచ్చి వై రంబును నాతో? గొనుచు వాల్కపౌలుచు 

4 మొన కప్పి, 

నము 5కు నృకియుందుక. ని యుద్భా/ంతంబగునా,మన 'మువవోంచక క యయిట్లుశ మూ, స్ యుందుకా 

ట ఢీతెం 

క, లోకంబుల కభయంబును, వొ నో కాకుళ్రాన. మయొసంగు4చున్నాండవు నీ 

క్, 

ఆ, 

క్, 

సీ, 

ఆ, 

చ, 

పీకరణి వాలిభ యమున, వీకరాటమునందు నున్న + యోదీను నమకా ౧౮ 

కరుణించి యనొభుని. వృక్చరతేం గాపాడవలయు + ధక్ష్ము ఏది సఖుం 

బరికించి కాచు టన న్కిక్భర తేజము గల్లి ధర్ష్మ్యశ4వచ్చ పుం డగుచు౯. ౧౫ 298 

ధర "వే త్త యణనగుచు6 4 దగురగాముః చవమ్షాట, లాలకించి మనల శ నకుగ చేల 

యప్పుడా డాడినట్టి 4+ యప్పల్కువాలదే% యనుచు సుస్కితమున + ననియె నిట్లు, 

వినుమా! యుహాకొరంబును, నొనకుచుటయె ప్రలము మె క్ర4కెన్ , నషకారం 

బును జేయుట యరిలతుణ, మనఘా' యటుశాన నిన్ను + ననుజుని సుగుణుక్ 

బాధించి నీభార్యం + బలిమి మిజు వారెంచినట్టి వాలిని నిప్పు + డని వధింతు; 

భయద తేజంబున 4+ బహాుుజవంబున: హడీ : :శ్రరవ ణంబున( బుట్టి 4 స్వర్ణ భాష 

తములయి కంక పిత్రే ప సృకిచ్చన్నంబు లయి యింకృవ జంబు 4 ననుకకించు 

నవియయి పర్వమ్ము 7 4 లరదమ్థుగాం దగ; గకనతరంబులై + కా కాలి రో 

యు క్రసర్పములన 4 నొప్పామషచున్ననా 

సాయకంబు లివినొ; + న్య్వాయమెష 

యన్న వేరనున్న 4 యరిం గృశతకిల్చిషు 
వాలి నింక జంపు4 వాం జుమ్ము. 9౨3 296 

ఏనుమి(క వాలి నావిశిఖ(బ్బృందవాతుండయి భిన్న పర్వతం 

బన ధరంగూలంగాం గలండు + వర్షము మోాణంగం జూతుగాక; నా 

విని కవినాయకుండు రఘు+ఏిదని వార్ష మునొండి మేలుమే 

లని కొనియాడి రామ యిటుళలా క్తి కని బొందితి కోకచాధవే౯. 3 297 

శ కా ర్త్శయపనోచ్భూతౌ శృరా ఊామవిఛూషిళాః-అనిమూలము, 
ఆవాల 



696 ఆ ంధ్ర శ్రీను ద్రామాయణము 

క, అరయంగ కోకా రృలకుం, బరగతివన నీవెకావె + సరమా ప్తుడనై 

పరంగుట శే నిప్వోధి నీ, పరిసరమున మొబ్జ వెట్టు4వాయడం జుమ్మా!. ౨౬ 296 

క, కరమునం గరమిడి వై శ్వా,న కసావ్నీగ సఖన్టివిగావు 4 నాతోం చేయం 

౫రుణించితి వక్లాటకా, నరయంగా నతిశయుండవె 4 యసువులకంశుకొ. ౨౬౪ 

శే, సత్వససా వీగ వచియింతు 4 శాపతెంద్ర! 

సఖుండ వగుటను జేప్పెద 4 సతత మంత 

రంగమును దుంఖ మధికత+రంబు గాంగ. 

గాల్పుచున్నది యిఐ కేమిశగలదు పలుక. ౨౮ 800 

మ,అని యీమా త్రము పల్కి చాహ్పజలరు4ద్ధాయుండునై కంటినీ 

టను డగు త్రి వికనొంది యు క్తముగ మా+టల్ రామిచే గట్టిగాం 

దనదు౭ఖమ్మును బల్మ_ నేరక ర నితాంకస్సార దుకఖాంబుధిక్ 

మునిగాక; జయ్యన నాత డఖ్నీసలిలం+బు౯ా ధై ర్య వేగంబునకా, ౨౯౪ 801[ 

సె, ఆపగాపూర మట్టు లో+మస్టన వెలువడు 

దాని రామునిసన్నిధిం + దాః గ వీంద్రు,. 

డడంచుకొనేె; నిట్లు తెజసిష4 యైన యాతం 

డట్లు కన్నీటి నావి శుభాతీయుగము, 3౦౪ 802 

కే, తుడుచుకొనుచు నిట్టూర్పుల4తో డ రాము 

గాంచి యిట్లని షల్మా_ నిళకామబలబము 

పరగు నవాగ్టలియువరాజ+పదమునుండి 

నన్ను దొలంగించి తిట్టి క్ర +న్నన( దతి మెను, ౨౨ 808 

os అంతట? బోవక మణీ నా,కాంతేను బ్రాణాధికను ద4౫౯ా హారియించెకా 

జుంతేంబున నా దుసుహృూ,త్సం త నము. జెజునుబెకై 4 సాహ సములరకా, 93 

క, కనికరము లేక దుర్చు;ద్ధిని నన్నుం జంపందలంచి + 'తెగువం బ్రయత్నా 

లిని వేసినాడు వాండలే,వీన వానరతేలిని చముని పీటికనివితి౯. రికో 905 

క, నిను వాలి పంపెనను శం,కనె నిన్నుం జూచినపుడు + కడు భీతిలి చెం 

తను జేరను నే రానై,కిని ఛయకారణములే మ+దిం దోంచినచోకా, 3౫ 806 

క, జనులెల్ల ను భయపడుదురు, హానునుంతుం డీతండాదిళయెనకపులె నా 

కును సాయపడెడువా రిం,క నెన్వరును లేరు వెదకి+కనిన న వసుధలోక౯, 3౫4 

ఉ. వీరల సాయముం గొనియె + వీరనరా! యెటువంటికష్ట్రముల్ 

చేరిననై న దేహమున + జీవముల౯ా నిలుపంగంజాలితి౯ 

భారిబలాశ్యు లీభున కపుల్ సతతంబును నెయ్యముంచి న౯ 

గారవ మొప్పం గాచుచుం ద4గకా సనుం గూడి చరించువా రొగి౯!. 3౬4 



కివ్మ 0ధా కాండము - ౮ నక్షము, ey 

సీ ఎచటికి నేంబోవ4నెంచిన పేకును గూడవత్యుక వేనుం + గూరుచున్న 
స్థలమున నుందుకు 4 తూ పాలచండ్రమా. జవాశావమణముల నీశపరినరకమునం 

బలుకంగ నేల క్ల్4 ప్రంబుగం జెప్పెచ పిళుతమెవట్ల 4 వి కృమమున 

వజిలి నాకన్నయౌా 4 వాలి నాశత్రువౌ, నకంవము వించిన4$యవు నాదు 

. శోకమెల్లను "వే నకిం+చును సుఖంబు 

జీవితంబును నతడు నశింపగోలుగ 

వలయు నేకాని వేజాకథభంగం గలుగ 

విదియ సంచేపకథన మో+యినకులేశ !. 5౯ 309 

క, కోకా ర్థంకం గావున, నీకడనే: జెప్పుకొంటి + నేటి కనిన దుః 
ఖాకులుండె నను సుఖముం, జేకూరిన వాంజెమయైన: + జెలికాండె తీగకా, 5౯4 

మా 

8, 

తే. మిత్రునకు దిక్కు; నా విని + మిహిరవంశ 

రత్న మూతనితోం బక్కెం + 1 గతుభునశ్వు 
రాత్మజుం డగువాలి నీ * కన్నగాదె 

యతనికిసి నీకు వైరమె + ట్లమ రెనొక్కాం రం 311 

క. వినంగోరెద వా స్తవవా, ర్హన్కు వై రంబునకు ముందు + దగు కారణముల్ 

విని పగ బలీయవమా! యింకను జగ కారణమె హాచ్చు+గా నబ నా 

చ. అని మడినెంచి యంకలిబ4లాబలముల్ పరికించి తప్పునీ 

నొనరిచినట్లి దల్పమయి + యొప్పని వై రమె సెక్షదెన నా 
తరి Q__ రుయా 

తని వధియింతుల గారణమె 4 దాకుణమె పగస్వ్పల్పమైన నా 
వూ చా 

తనికిని నీకు సఖ్యమును + డప్పక కూర్చి సుఖంబుగల్లున 

ట్రానరుతు నీకు నిశ్చయమె + యోడకచెప్పుము దీ కః గోరిక౯ా. ౩ ౩31 
రాం 

> న 

సీ అవమాన మిట్లు నీ+4కాతండు సమకూర్చి నని విన్నయంత నా+కధికకోప 

ము వనాకాల+మందు జలప్ర వాహంబుతిరున హృద+యంబునేల్లం 
ర్తి 

జలియింపంజేయుచు 4 సంచరించెడి నేను ధనువెక్కు పెట్టినం+తనె యతండు 

మరణించు నవల శో+కరతిని బొందక యుండగా దగునట్టు + లుండలల వె 

యటులెన నుగీవ! 4 యంతటివిశ్వాసమును బూని చెప్పు మ4సనవచింతు 
యా ©) య 

=. 

య 1 రృతుభుగేశ్వరాక్మే జాండు=ఇం దప్పు తుడు. ౨ సుఖంహీ కారణం శుక్వొ వైకస్య 

తప వానర, ఆనంతఠీక్యం విధాస్యామి పలక్కువావ్య ఎలావలమ్-ఆఎఏయూాలము, స్యల్నా3 రా దం 

వైరం తేన కృతంచే త్తి మవై సస హత్వా తన సుఖం విధాస్యూమి. ఆనల్వాారా లే స్వ వఎవైరంచే 

ప్రిమాధాన ము ఖీన సుఖం విధాస్యామాతి భావఐః-ఆనివ్యాఖ్య = ఈభాపము న్లో కార్థమునందు ముఖ్య 

ముగాన నీపద్యపాదము సెబుద్యము వ్రాసి విబరింబుంబడినదని తెలియ*ందగు. తే నారా కద్వ యమున 

కీ సీసవద్యము వ్రాయ ఒజడినవి, మూలార్థము విస్తరించి ప్రాయంబడక యున్నరున్న శై చ్రాయ లబడిన 

దని యొబుంగ (దగు. 
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"జే.నందువోయేమొ చేను ఘో+రాంబకంబు 
వదలుట యు సీదుక శత్రు, వ4వనిం బడుటయు 

నేక కాలికములె యని + యెంచవయ్య 

యని ముహాత్తుండు నాము. డి+ట్లాడుటయును. రర౪ 314 

పేద్ద, కరణిసుతుండు మంత్రు, లును + దద్దయు హర్షమునొంది రంత భా 

స్క్రజుని చూమునందోన నిశకామముదంబలవార వాలితో 

జరగిన వై రముం దెలుప 4 సాగంతమునందూః దలంచి కామభూా 

వరుం గని యిట్టుపల్కె నొక4భంగిని దాయవకచెప్పు నిచ్చక ౯. రజ 815 

ఎనిమిదవ సక్షము సంపూర్ణము, 

దా జు —_ ఎ లాపీ 

-ంథిద్లు వాల్ తనకు. జసిన యపకారము నామునితొ నుగ ౧వుండు చెప్పుట. చుట్టురా 

చ. అరిజన కాలకు ద్రు (డగు$నట్టి మద గృజు వాలిచెంతో యా 

దరమునం జూచుచుండె మును 4 తండ్రియు నేనును నశ్లై చ్యేష్టసో 

దరుండని పెద్దచే యుచునె 4 తద్దయు 'గారవముంచియురటి; న 

త్రరుణమున౯ మృతింగనియెం 4 దండ్రియు నంతట మంత్రు, లందజుక౯ా. ౧౪ 

"లే, జ్యేమ్టండని వాలీ. బట్టాభి+వీ. కుం జెసి 

రీకవీశతకు౯; వాలీ 46 యంతొ నీతి. 

దండ్రి తాతలనుండి యెంశకయు నెసంగు 

కక రాజ్యముం బాలించె 4 నీకు డగుచు. ౨ 817 

క, ఫఘనరాజ్యుం బతండేల న,తేనిశేనును సేవకుని మిధంబున నెపుడు 

Xనంబడుచుంటిని; దుందుభి, యమవానికి క్యేస్టపు త్రు4డై శూరుండై.. ౩౪ 

క, తనరుచు మాయావి యనకా, దనుజుం జఊొళండుండె నట్ట దానవుతోడకా 
2జనియించె (న్రీనిమి త్తం, బున వై రము వాలికిం బ బ్ర+భూతం బగు చు౯. ర 

క, జగమెతీ(గిన వృతాంతం, బగునిది మాయావి యాత 4డాగ్రవామును ని 

ల్పంగ లేక యందటునుూ నిద గాంచుతజీ సగము రెయి4తణి వచ్చి తక. 

సీ, అలరు కిమ్మీ౦ధామళ4హాద్వారమును జేరి సంరంభ మొప్పార 4 సమరమునకు 
వాలిని బిల్పుచుం 4 బరుషగర్హనముల నొనరించె; నిదురించు4+ చున్న వాలి 

ద fn CE క జం ర నళ జ సషపదన $ిీ 1 సార్ధక్లోకమందు డ్రహార్టీ మతులం తేషే, పృహ్మృస్థిపద శి అని యుండుటం బట్టి 

యాయర్థమె “తద్దయు హాక్ష ము, మోమునంమున నికామముదీంబు' ఆని వ్రాయదంబడినగి. 2 తేన 

0 మవ నీ క్షశ్ర తం స్రకా ము ష్ పరా అను దక : తస్య మహాచై కరం త్తి ఖం వకు, 0 ప్రవా-అనిమూ_ము, విళు,తం పున అనునర్గ మె జగమెటీం 

గినవృత్తా౭తెంబగు' నని తెనింగింపంఎడియొ. 



ath 

pe 

లీ 

కిపీ_ం౦భాకొండము ఆ నె నక్షము, 999 

జులు వెడలి యతుల4ఒలము మెజయ 

నక్షగించుః వవతలికిం దో వక్తగించుమమ్ము + నః తేలికిం దోస 

నికి వేగ; నెయ్య(మునను వేను, 2౪ 821 

శం డొగ్ వాలీ దూరమున. + బయ్యా వశ్చాశునన్నుం గాంచి యా 

కయి భీతి నాఆ వడి$తో భయనుండి, 'యతండ పాజ మే 

మకవ్రర మంత కంయు వడి 4 చేగికి మాశనివెంబకించుచుకా. గా క్రి 

వనజారి తోంచుచుండెను, గనుకకా మాక్షంబు చక్క (4గా గనంబడి యెలొ; 

దనుజుం కిల (చణపిహితం,బునుదు గమమునగు వివకశ4మును చీకరముక. ౧౦ 

కనుగొని డానిం మాజౌను దథగం జని వాకీట వుముంజేర్క న 

దనుజ (డు దానిలో జనుట( 4 దప్పుక చూచినవాలి వోవమూ 

ర్రిని గొని యింద్రియంబు ౨ లొక వెపెల జలం నన్ను:గాంచి యి 

టని యె. జ్ర యానుజూ! విలము4నంచు.6 జొరంబడ్షి వేను శత్రువుకి * ౧౨ 824 
లు 

క్రుముగ నే వధించి వ+చ్చెవను నంత 

దనుక సుసమాహితుండ వై + కనుచు నిందు 

చాస్టరమున నుండుమా! యని 4 వలుక నేను 

నప్పరంతపుంగూడియే + యకుగంయఅంచి. ౧౩ తగ్ 

బ్రతిమాలుకొంటేి చె ననూ, నతండందుల కెష్టపడక ప్ 4 మూ త్తైాంప మలై 

వకనమున నొబ్బువిడి. యున్ దూకె మహాోదబిలంబు 4 దనేజుం జంపా. ౧౮ 

అమ్షహోటి- 'ంబు + నా౭ెడ వొచ్చిన యవ నొక్కవర్త + మళ్సై నిండె; 

నంకేదనుక నేను 4 నాలి) చార్షరవం, దోర్పైయుంటి సెట్లా 4 యుదసమమునం 

వర్ష మెల్లను నాకు + వాలి కోన్సకమిని స్నేవాంబునం దగం + జె శ్రమందు (దు 

సం భు మం బుదయింపథీనా గె; నన్న యు గానబడండ య్యొంగాననా+స్వాంతమం 

నతండుమృత్వ్యువు నొందెళవనుశ ౦కే యుడయించెనాబిలంబుననుండి4యంతే జాల 

కాలంబునకు ఫెన4లిశేమై యెజ్హ నిర _క్షము వెల్వడె + రామచంద్ర: 

చానింజూచి వగల + దత్తజీల్లి తి నేక; 

ననురు లజిచుచున్న $యటి 'ధ్వనియు 

] వార్యమాణ స్ప సజ స్తీ ఫి రయాచ పృణకౌత శా-ఆనియాఒయు. 2 నర్భతౌ గునురాణాం 
వాట 

చథధ్వని కే శో కోత, వళ నిక స్టస్య చ సంగ్రామే కోశతో నిస్యనో సరోక- ఆనిమాలము. 



1000 ఆంధ శ్రీమద్రామాయణము 

క్ 

నని. బరాజయంబు4నంది సాయన్నయు 

నజ చుధప్రనియు వినంశనయ్య్ట న నంత. ౧౮ వ్ర28 

అరయుము మిశ్రమ. నేనీ మరణాంకంబులను జూచి 4 మాయన్న యని౯ 

మరణించే నంచు. దలంచుచు, ధరణేధ్ధస సమానశళ్లింను + దడ్ద్వారంబుక్. ౧౮౪ 

డ్ర్, గట్టిగ మూని ముఖమును 4 గాంచుచో నా ర్రానిగుంది యన్న కో 

8 

సీ, 

ప్పట్టునం దర్పణంబిడి జ+వంబున నింటికి వచ్చినాండ నె 

నెట్టులు చాచిన సచివ్రళ లెస్టైను యత్నముమోణ వాలియుకా 

గెట్టనవా ర్తలం జెలిసి + ఫవమునొంది యనంతరంబునకా. ౨౦ 830 

షే ముం త్రులెబ్లను సూూాడీ స4మ్ముతిని నన్ను. 

బట్టభ ద్రుని “జక రశవ్వీలను న్యాయ 

ననన మ నాజర్టింబు నేలుచుం+డ నట వాలి 

కత్రువగు నసునో త్హముం 4 జంపీ పూన్మి,. ౨౧౪ తిల 1 

చనుజెంచెను గిహమ్మ్ 0ధకు6౩, ననుంగొనె ననుః బట్ట భద్రు+గా వాలవీయు దా 

నె కువితుండై. మిసులం, గనులెజ్జం బాణ మంత్రి +గసమును నన్నుకొ, ౨౨ 

గట్టివె చి నన్ను. 4 గాంచి రోమంబునం, బరుమవోక్యములను4బ'క్కె; "నేను. 

ర్చ కృతిబలము గలిగి 4 వజలుట: చావిష్టు, నతని ని గృహింపశననువ్రుప డియు, 

అన్నయను గౌరవంబున, నన్ను౯్ చాధించినను మనం బాతనిని౯ 

గృన్నన ఆ దోపాడలే, కున్నందున నూరకుంటి 4 నోశ్రీ రామా!,. ౨౩4 381 

అ$ వద్ధి మరలి నావీయు వ+హోత్షుండు పట్టణమొందు కళ చే 

నరిగ నమస్మ_రించితెని 4 న్యాయముచొప్పున గారపించుచు౯ 

గరము ప ప్ర సన్నబుద్ధి ననుంశీగాంచి యతండును నాశిషంబులం 

బొరి నొవరింపండ యొ; మదిం 4 బొంగుచు నే వురల౯ బ్రియంబునకా, ౨౫ 

అతనియడుగుల వె 6 గిరీ4ఉటాన్వితముగ 

చిరము సోంక నమస్కరిం+చిలిని నైన 

వాలీ నాపై నం గోపంబు 4 వదలి ౩ సుప్త 

సన్నమతి “గాయ శ్రీరఘ మైపతీంద్ర!" ౨౬. 836 

తొమ్మిదవ సర్గము సంపూర్ణము, 
౧ 

౧౦ =వ సర్లము, 

ంధ్రారైు సు గ్రీవుండు వేండుకొన్నను వాలి యతని ని గృహీంచుట. ఢురుం- 

అంత వాలియు( గోధ4మమై పై కొన సశ్వరము వచ్చుట గాంచి4రామ! నే న 

తని ముదితునిం సామం దలంచి  యిట్లంటిని ద్రార్థనాపూర్వక4 భ ణితు లలర 

1 సమ్మతై కళ్ళిషేచితః-అనిమా. 2 నిగ్ర హౌపి సమర్గస్య కేం పావంప్రతి రాఘన-అనిమా, 

సృక్ళతిబలసంపన్నృ త్వా దితిభానః-అనివ్యాఖ్య . 



UX 

కి వ్కి ౦ధాకాండము = ౧౦ సక్షము, 1001 

నాయద్భృష్టమున దాళ4నవు వె5 వధియించి కే ముంబుగాంగ వచ్చితివి నీ ని వ 

నాథుు 'మోదమం+వం జేయు వాండెవు నే ననాహంకచే 4 కాన నాక 

, నొక్క "నె న్వు తలంపలో 4 దిపష్కుగా డె 

శతకలాకలు దగ: బూర 4చందుం డువయ 
హం లో 

మండినట్లు వెలుంగుచు 4 నమబమగు సి 

తాశపష త్రము నిద్దాని + నన్న నీకు, 881 

నేనె స్త పట్టుకొనియద;, మానుగ వింజామకల: డ్ర్ మొప్పంగ నీ 

శ్రీశ వీఇ౫: నగొనుమా', త్తైనాథ: బిలంబునంకిశకంబున శేనులా, 3. 98 

సెట్ల యుంటి వత్సర, మనంశరము 5 కపూర + వాద్దాన రక వ 

చ్చసి “నీవు గానంబడమకొ గొనకొని యా క్తుండన నగుచు( 4 గుండిజెనార్యా.. 

మనను వగం గంపింపం, గ నిండ్రియములెల్ల వ్యధను + గాంచ కట నీ 

కును గన్పడినవిఢంబున, ఘన గవెలేఖరమున విఎముం శ గప్పికి వంతకాం ౫ 

లమున నటనుండక వే, తలంగి నచ్చి వరిం జొచ్చి + తద్దు- ఖమున౯ా 

అయగచునుం కంస మంత్రులు, కంక డుననుంజూచివష్ కక లితులు కకుచు౯. 

ధరణేరాజ్యుము చెడు ని, ట్లుకుదు*ఖమున౯ా మునుంగ 4 నొప్పునె? విడువక 

ధరణి నని యంచుచుం చే,సికి నాకభిషేక మేను 4 జేకాంటిం మె 

కోరలేదు నేనుం 4 గుందుచునే యుంటి. 
దప్పెయెన నిద్ది $ తమి శుమింప 

వలయు బూజ్యుండవును 4 బృభోవన్ర సీవె 

మున్నువలెనె భక్తి + నిన్ను. గెబుతు, 2 818 

యువరాజ నగుద్యూ నిన్నుకా, సవినయముగం నొలుతు సీ యశసన్నిధి నేనే 

యవనిం బాలించిక్సి నీ, "యవనియు నిల్ల శ నున్న4డని యెంచి మది౯. 

స 
qm 
గ 

i 

సచివపౌరనగ రశఉసహితమా రాజ్యంబు, దీని నింశదనుక + నే నకంట 

కముగం గాచినాండం + గజ నీయది, యప్పగించువాండ$ నధికభ క్షి ౮ 

అరినూవన! సౌమ్యా! యో, ధరణ్శ్వర: నాపయిం గ్రు4ఢంబూనకు నా 

నిరము స్పృశింపంగ నమ్కస్మ_రణచు గావించి కరయు భగము మోక్సి యిదే. 

నిను. థ్రాక్థిం చెద; మంత్రులు, 2దనుం చోరుల గూడి యోీాజ4నపన మనాధం 

బనుమాటను దొలంగింపంగం గొనకొని బలవంతముగ నె + కూక్చికి సృవుగ౯. 

చ అనియిటు స్వే వాభావమున + నన్ననుం గూర్చి నయంబు మోజు నే 
ఓపీ 

మనవ యొనర్భివం గినుకళ+మె నలేంజెంతయు నన్ననల్సి “ని 

l న్యాసభూత మిదం కాజ్యమ్-అనిమూలము. పస హాన్య దేక జి నస యా-ఆనిమాలము, దేశన్య 

రాజహాన్యత్వాపనినీ షయేత్యక్థః -ఆని వ్యాఖ్య. 

16 
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యని వచియించి చెప్ప. దగశీనట్టి ఐధభంబున మాటలాడి పౌ 

రనికరఠరము౯ స్వసమ్మతుల 4 రాఘవ. నుం త్రులం గూక్చి యంతటకా, ౧౨ 

క, విను రావ! సువ్భాన్మధ్యం, బుక నన్నుం గూర్చి మంతై త్రి+పురజనబ్బందం 

బున క్ట్లుని చెప్పెను) ను న్షనుజు(డు మాయావి కూారోధర, ముగెొనుచు౯, 

- ఒకనాంటిరాత్రిని $ యుద్దంబునకు నన్ను6 బిలిచినవా ర్తయుం 4 దెలిసినదియె 

కాడి! మీశెల్ల నశక్క. ఆకు రాక్షుసు డి ట్లు ననుం విల బురినుండి4చనితి నేను 

నంతట దాదుణుం(డె న నాతేముండు వీండును జనుడెంచె 4 వెంటనంటి 

బలచున మించునా+పలలాశ నుగేడు రాత్రి నేను మజొక్కండు4తానుం బ్ల్వ 

శే, వచ్చుటం జూచి పాజెను 46 భయము మిగుల 

మేము నవాగ్షనివెంటనె 4 మిగులు పూన్మి_ 

బరుగు వా జితి మాతం డి4భ్ళంగిం జూచి 

పెనుబిలమ్మును బూన్మి_€ జొ+చ్చెను జవమున. ౧౬ వ్5్0 

చ. దనుజుండు ఘోరమై చవొరంగ 4 దారుణమైన బిలంబు. బొచ్చుటం 

గనుంగొని నేను సూర రమతెళశగాయగలం గన ంబడు ప్ని దమ్మనిం 

గనీ యిటులంటి; నీయసుర4+కాంకునిం. జంపక యిందునుఏడి ప 

త్తనమున కిగంజూల వినకు 4 డానవునిం బొలియించి చేనునుక్, ౧౭౪ ల్ర్1 

క. చనుచెంచునంతవజ కో, యనుజూ! సువీరంపుదాషర4మందీన్రును గా 

చి నిలువుమూ! యని చెప్పిజె, ననుజుం డాదాగ్టీం సీమశ$యం 'దెచ్చరికళా. ౧౮౪] 

ఆ. కాచియుండుననుచుం 4 గడునెంచియే నేను 

జెరలలాని దిలము 4 జొచ్చి దనుజు 

నరయుచుండ నంత + నబ్దమొక్క_డు చనె 

నట భయంకరుండగు 4 నతనిం గంటి. ౧౯ కగ్కి 

క. శృమమేమియు "'లేకయె యు;ద్ధమునం దద్బంధుజనులం + దగం జంవితి రం 

'ధ్ధమున నట నాదునుద్ధలి, కమేయింపఃగ రామి నతేండు 4 శద్దించ వెత౯ం 

ఆ వానినోటినుండి + భయదర క్షప్పవా, హమ్లు వెడలె చాన 4 'నాబిలంబు 

నిండియుండె నందు 4 నిబ్వసాధవ్టము గాక యుండె నేను నంత4నుద్యమమున. 

క, పౌరుషవంతుని దుందుభి, గారాబుకుమారు నతనిం 4 గాలునిగేవా 

దాగ్గరమున కనిపి సుషీర, ద్వారము వెలువడంగ నెంచ + డాషరముఖమున ౯, 

క, శిలయొకటి యడ్డమై యిమృల నుండుట ద్వారఫాగ4ము గనంబగమి రా 

నలప యె గామిక్ నుం, జరులిచితె సుగ్సీవ: యనుచు. 4 బేర్కొని యితని౯. 

"తే. ఎన్నిమాజులు పిలిచిన + నేమి నూలు 

పలుశె లేకుండెం గాన నే 4 నలవి గాని 

౭ 

* వి రోకమానస్య తు మే ను గ్బీ వేతి పున ౭పునః- ఆనియాలము, 



కివ్మి 0ధాకాండము- ౧౦ సర్షము. 1003 

వగలం బొగులచు బలిమి మై + బాడనివాతి: 

జక్కు_సారుల కాశిల4 యుక్కు. నణంచి. ౩96 రిస 

. పగులంగ్ ట్టితి నంతటి, పిగువగు నారిలను ద్రోసి + వెలుపలి జేశం 

బు6 గని యభథాపూర్వుం! ముగ మగుడి యిటరో జేంనాండ 4 సుతుకతమునల్. 

క. క్రూరుండగు సు సున్న గ్వీవుం, చరాద్యముం గ గోరి యన్న4యే యనుమె 

గోరక విలమున నుండియె) నే నే రాకుండవత నంచు + నేష్పున వమ, ty 

ax 

చ ఘనశిలం గప్పివచ్చెనని + కాణులు పల్కి తేడంతేరంబునకా 

నను నిసువుంత యనియు ను4నంబున సంశయవమూాన కప్పుడే 

తనపురి నుండంగూడదని 4 తప్పు కనుంగొన కాక్క గుడతో: 

జనుమని పాజందోఅె; గుణ4సాంద్ర! రఘూ త్తమ! యేమిజెష్పుదుకా. ౨౬ 
. అంతట నూరకుండక భ4యా ప్రుని నన్నును లెస్స తన్ని నా 

కాంతనుగూడం 7 [7 కొనియం 4 గావున నాతని ఫీతెనొందియ 

యంకట నీధశాస్థలిని 4 నర్హ్ల వకాననకా జ్నెల్ల్హ న 

త్యంతేజవంబునం' దిరిగి 4 యంగన పోవుట కాక్రం గుందుచుకా, ౨౭ శ్62ి 

ఆ. కారణాంతీరమున 4 త్మైాధరమియ్యది, వాలి కెక్క_రామి 4 భయము మాని 

యిందునున్నవా6డ 4 వృత్తాంత మోావెర, కారణంబు రామ! + భూకితరము. 

క, ఐనను సర్వము జెప్పి, నేనే యవపరాధ లేక మేం జచేయకయ్ 

మానని యీవ్యధ నొందికిం * గానంగాం దగును నీకుం 4 గ పణామనూ గ్ర 

tlt 

. సర్వలోకములకు 4 శాశతాభయము నొసంగువాండవు జార 4స క్రముకత్ర 

వాలిభయంబున 4 వగ నొందునాకు నాతని నిగృహించి వే + యనుపమక్కప 

నభయదాననము చేయళీనగునని ప్రాగ్టింప ధర కస్థాండును శూ హార+తల్ల జుండు 

నగురాముః డమ్మాట + లాలకించి మీ ంబునరదు స సుని స్మిత మొప్పశనక్క వీవరు6 

. గనుచు ధర యు క్స్ 4 మనుపమమునగు వా 

కర్టింబు సల న నిట్టు; 4 లర్మ_నిభము 

లె యమోనుములయి శీ యతితిక్ష్రములగు నీ 

మచ్చిలీ ముఖములు + మహితగతులు, 3౧. వరన 

em 

కి 

క. అతిశయజవమునం బరుగిడి, యతిదుర్వ్యృత్తుండగు నీదుళనగృజువై ను 

గ్రతమిజం బడంగల) వు, ద్రతుండును చాపమవుతి దుష్టశతం దగునతంయ ౯ 

క. అనుజుండ వగునీభారస్టను గి నోనిన మహో ద్రోహి వాలి + క్రూరుడు నాకం 

టను బడకుండినవణ శే, కొత్రనె పెద్దల చేరు గదేటుపంనగు నతేడుందుకొ. 35 

1 నిర్వాసయామాస తధా వాలీ విగతసారషనః-ఆవియాంము.. ఇట పాధ్వునళ జ్ఞమునకు సంక్ 

యా రము ఇహ్పాఐః యును. 2 వ్యసనం మశ రాఘన - అనియూాలము. తై వాజ్ వాది త చూపక ;- 

@ 
ఆనిమూ లము, 
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సీ ఆక్కదుగణఖముం బట్టి + యనుమానమును జేయ ఫఘునళ్ కసాగరం4బునను నీవు 
నింగినాండవబంచు4గనుంగొ నుచున్నాడం దరియిం పంజే సెదం+ద్వరగ నిన్ను. 

బుష్మ_లాభేష్టంబు. 4 బొందుదు వి పంక నని రాఘవుండు కృ+4పాయశ మతి 

తనకు హితంబుగాం + డగ వచియించినపల్కు_లు విని కనథపతి మహోము 

ఆ. దంబునొంది రాను4ధరకేశచం ద్రు డా 

జినయ మోఘ వాక్య4థమునకు నలకె 

యతని సన్నుతించె 4 నాత్శకారము న్స 

సాగు నన్నవాంఛ + సాషంత నులర, ౩3౫% ర్న ay (౪ 

-ంధ్రుద్దు సుగ్రీవుండు వాశకుర్నా క్త మమును రామున శకెజీ౦గించుట. శ్థుయుం- 

క, జనపతి వార్షము హాౌనుహ,మును వృద్ధిం జేయు వాక్యు4మును బల్క గన 

వ్షనచరపతి విని కె మోడ్పున రాముని. బూజచేసి + పొగడందొడంగె౯ా, ౧ 

మ. ప్రల యార్క_ప్రతిమానలేజ మలర౯ + భానిల్లుచు న్నీవు ప్ర 
లి జర సః అ వ్యా 5 అస జ పలితేంబుల్ పరమక్మభెదనపటు+త్వంబుల్ నుతిమ్హై గముల్ 

పలురూపంబులు నై నబాణములం గో4పం బూనుదేనికా జగం 

బులనెల్ల ౯ దహియింతు సంశయము నా+ బుద్ధిం దొలంగ౯ విభూ!, ౨ 870 

సే. వాలిబలశ్ "ర్య పీర్యంబు+లోలి ధైర్య 

మును యథారీతి నేం జెప్ప + మునుకొని విని 

యవల6 జేయంగ. దగన కా4ర్టమును జేయు 

ల్రాహ్హమను ముహూ _రృమ్థున + వాలీవేచి. 3 871 

సీ, సపాశ్వ్షం డుదయించు4సమయంబునకముండే సంధ్యనుపానింప4సాంద్ర భక్తిం 

3 ి ఏ౦ శీ న్ ముం ఠి బశ్చిమాంబుధినుండి * వా కృముదృమునకు యామ్యువారిధినుండి $యైయు త్తే 

రాబ్టికి నిట్లు కా4సంతేయు , శృమమొంద కరుగుచునుండు వరమున బొలిచి 

పర్వ తా గ ములెక్కి + పరమపర్వతశిఖ రాళి. గందుకములయట్లు జనము 

ఆ, తగంగ నెగుర వేని 4 తనహ స్తమున వానిః 

బట్టుకొనును; దనదు4బలము నెజుప 

వనములందు సారథవంతంబులౌ వివి 

థ ద్రుమముల విఖుదు( శీ దనకరముల ౬ 379 

చ. అతిశయవఏీర్వ మొప్ప మహి+పాకృతిం దాలిచియుండు నొక్క_చో 

దితిజుండు దుందుభి ప్తకట+ద్భ ప్రసమాఖ్యు (డు వెండికొండతోం 
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(న బతియగుకాయ మొ ప్పెసంగథవాండు సవా సృగజొగపాసవం ౪, 
జు తీనర వెల్లు; న్ల్సుత (డు 4 మోచిశ ప్ రము గల్లి యు క్క. ౭ శ. 

అ. కునుతీ యతేండు హౌరుమమున గకం'చుచు 
వరము ఒబండొయుంటశవలన నొశలు 

మటిచి యొక్క_ నాయడు $ నెజి సరత్సకికః 
కరగ నాక్రమంప 4 నతని, బూన్మ, ౮ 874 

క, అకుదుగం దరంగముఅతో, గురుతరరత్నములతోేడం + వొవురాెడు సా 
గరకతి: నాకు౯ా వే సంగరమొనంగువ యనుచు నడ్ 74గర్చ్యముపొంఠగక్షా,నా 

క. జనవర. ధర్తాతుండును, ఘవబలుయౌ సాగకుండు 4 కడువడి మాటుకా 
మనుజాకృ్ళతి లేచుచు దను, జని గాలవళంగ కాత్లు( * జూచి యిబటులనెకొ, 

చ. కలవావి సౌకదుండవయి 4 క్రాలెకునీకువు యుద్ధఖిక్ష నీ 
వలసినయంత శ క్రిగలథవాంశనె? నే నన నెంతవాండ? ని 
ముల రణభితు నీకొసంగశబోలినవాని వచింతుం జక్కంగా 
“వలయు వినంగ; సొప్పువన+భాగ మునక నిరాజు ధానిలుకా. ౧౧ 877 

క. మునిజనకరణ్యు( జెంతయు, విను శంకనునకను మామ 42 ౫ తనామం 
బున హీమవంతుం డన నొ, ప్పును గువాలును నిర రములుశపొలుచునకనిప , 

wey యా 

వీ, బహాుకండరమ్లుల 4 బాహాణసంధుల నలతాకు నయ్యా ది, శ యకండు నీకు 
సంగరంబునయందు 4 సాటి లేనట్టితృ విని జేయంగలండు నా+విని సురారి 
పతి సముద్రుని మది 4 భయకంపితుని గాయండలంచిధనుర్వచ్యు+తమగు శరము 
వలె హిమభూధర4వవమున కరిగెను; నంత దుందుభి యందు 4+ దంళలినివవా 

జే, మంత పెద్దవి యగుచు న4త్యంతసిత ప 
చులను నొప్పెడుపాపహాణశములను నిచ్చ 

కొొలది& గౌమ్హుల నెగ జమ్మి + కోయటంచు 

నార్చె నయ ది క్వ తాంబు+దాకృతింాని. ౧౫౪ 8179 

క, కనుగొన బీకింగొల్చెడు, తనువున సౌమ్యుండు నగుచుః + దనశిఖరమునం 
“జె నిలిచి వానింగని యిట్లనె దుందుభి! ధర్మగుణయు; తాళ్తా! వీశా', ౧౬౪ 

క, నను గళము నొందింపం, జన చేనో యుద్ధఏహి ఈ సత్తు ఏ (డగా నో 

దనుజేం గ్రా: నాయందు, మునిజనము వసించు యుద్ద 4$మున శెటు లనుపౌ, 

చ. అని యిటు బుద్ధిమంతుండ గు + నాగదినాదుుండు పల్కు వా క్యముల్ 

బున కగుళశ_క్రి చాలకయె + పోయిన నీకును బోవ్రంగాక న 
ప. 

1 "శి లావో మహారణ్యే- అనిమూ. 
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నన్ భోయమొందడి యివ్విధము+గా వచెయిం చవ గాక భూధరా?!. ౧౮౪4 389 

మ, నిను నొప్పింపనుగాని సంగరమువే+చే. జేయం గాంవృ్ంతుం గా 

వన నాతో నని జేయ(జాలునునునిల 4 బుదకా పిఖారించి చె 

వృవం జాలుం జనువాండ నంచనిన ఘా4భ్చాద్దూరు ON డాలించి యి 

పట్టను ధన్హూత్తుంకు వాగ్య్విళశాందొంకు నై + హరొ్టందుటక౯ా వానితో౯ా, ౧౯౪ 
ఆ. ప్రంతడనుక నెవ్వ+₹ని చెప్పనియట్టై, వాక్యమును దలంచి 4+ పరమకోప 

మంకురింప దానవా ధీశ. యాలింపు, భూతల ంంబున౦దుం + బొలుపుంగాంచి. 

క, సరిలేని వృభలనెంతయుం బరంెడు కీప్మీ_ంఢయందు 4 వానరవరుండె 
సురపతిసమవిక్రముం డై , నిరషపమమగు ప్రజ్ఞయలర 4 నెగడుచు ఏ భునులై ౨౧ 

క yg ముంతుండ న్ వాలియు, నామోూడం బలర నుండు 4 ననఘుం డతండెం 
శే మహీత ప్రజ్ఞను ను, ద్దామరణ ప క్రమమున + నరాదట చేలా, ౨౧, 886 

క, నురనాధు(డు నముచికి సం,గరభికు నాసంగినట్లు4గా వాలియు నీ 
కురుముచమున డ్యంద్వావావుము రయంబున నిచ్చు నరుగుశము దనుజ నాథా!, 

చ. అని యొనరించు నిచ్చ మదిశయందును నీకో జెబంగుచేని వే 
చను మన వాలిసన్నిధిక్ + సంతత మాతండు దుహ్పుధర్ష ణుం 
డని 'మొనకూరుండై మెలంగు; 4 నంచు కచించిన నాలకీంచి యిం 

తనియసరానికోసమున 4 నప్పుడె దుందుభి సంగశేచ్చచే౯. ౨534 శవ 

స. వాలి సంరశ్నీంప 4 వజులు కీపీ_ంధకుం జనియెను మహిపాళ్ళ+తిని ధరించి 
లీళ్లుక్ళృంగంబుల 4 తీరు భయావవాం ఖై యొప్ప్బ వర్ష మశవందు నింగి 
జలపవూార్హ మగు సేబ4జలదంబువల వెల్ల యతులబలం౦బున + నతడు వాలి 

పురము దాగరంబున 4 భూస్థల్ వడంకంగ భేరి చందంబున 4 భఛీమణరవ 

ఆ, మావరింప( జేసీ 4 యంతికవ్భ మాలి, వితచి ఖరఖురముఖం. 4 బ్బథ్వి బగులం 

జేసి దాషరములను 4 కృంగంబులం జెండీ, నువగజంబురీకి 4 మసలుచుంటె. ౨౭ 
క, అంతగపురగ తుండగు కక్కి కాంతుం డాధనిని విని ని¢కామాను 

క్రాంతస్వాంతుండై. క కాంతలతో వెడల భగకలిక్కకన ౯.౨౮ 890 
2ద, వనచరవాన రాధిపతి 4 వాలి స్ఫుటాతు రముల్ వంబులొ 

. పవృ నతని దుందుభిం గనుచు. 4 బల్కె_ మితంబున న నోయిదుందుధీ' 

ఘనబలళాలిప్వ్ర ననుం + గాంచీనవా(డవె మున్ను నేను ని౯ 

వన నె యెటుంగచనే యిపుడు 4 విక్రమమొప్పంగ నీవు పొంగుచుకా. ౨౯౪ 891 

"తే. కారణం బేమొ నాపురశథద్వారమందు, నడ్డముగ నిల్చి యార్హెద 4 వాత్మ జీవి 
తమును గాపాడుకొనుము ని4 త్రజిని ననుచు, ధివిశారదుండగుకవి4భూవి భుండు, 

1 శ్రుత వాక్య విశారదః, అను కవూర్వం ధర్థాత్గా-అనియూ. 2 తారాఖిక3న చంద్రృమాః- 

అనియా. గగణములు = నక్నుతృేసం క్రులు. ఏ హరీణా మాశ్వరోవాలీ సర సాం వనచారి ణా మొ-అని 

మూ. ఇనవభారణాం ఫల్లూ కానా మ-ఆని వ్యాఖ్య. 
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q 

చే, వెలిసికానియు*.6ల గాబేని 4 దీ వ్రకోస 

మావూకోెని మూ క్ర యూమయా న్యంక మందు 

గడపువాండయను; మవనభో4గములకొణకు 

నవి నచ్చక నే నుడ (యంబుడనుక 33 394 

కాన ఓ ంధువు లను + శాంటా జేరిచి యంకకశాలమున నీ4యంగ: దనన 

వస్తుజూ౭ 0 బెప్లై + వాపిక్చా పెకి: వగనట్టులచ్చి బు శ్రతకిం గలిపి 

యించుక శేవ్రుండు + మోపురం బాను జక్క గమేంగొను + మొక్క_మాజు 

చే, నిన్ను బోలు వేయా కని 4 నృప్తువిం జేయు 

కాంతలంగూడి వివారింపు + కడుముకమున 

నవల నీడర్ప మడణింతు; 4 నని నెవండు 

మత్తు బకిక 'రహీకుం బ్రైశీమిక్తు నుప్తు. ౩౫ వంగ 

క్ష సీవున్నన్తే యెొవ్వం, జే వరవర్శినముల నడుమ + నెసంగుతమిని బెం 

పానహిలక౯ా మై: జొలియక్, తావజలునా వాని జంపు4ధర్యము తూలకాం 

ఆ, వాడు భూ%ణవాత్యం + బోడిమి చేకీన, యఘము నొందుననిన;4నంత వాలి 

తాక లోనుగాలోం 4 ననకాంతలను నంకి, పు2కిం బంపి ననుజ4పుంగవు నట, 

క, కనుగొని కోపంబున. ద్కిన్నని నవ్రసనం బలిె వనుజ$నాయక్: యుద్ధం 

బున భయరహితుంక వేనిలా, వను బంకు మక్తునిగ మళ4నవంబున నింక ౯, 

జలే మదమిదియె చేయంబోవుస4+వునమునకును 

ప్రపానంబటంచు నో+ఘాకిదనుజ ' 

తలంవుమని పల్కి మిగులు క్రోశధమున నంత 

డనకు మును తండి యొసంవకనకమాల. ఏలా 399 

క, తరంగా భు జకిఖ-రాంతర, సరశికిం బో చ్యోచికొనుచు 4 సరభసముగ సం 

గరమునకు౯ వెడలెను; న, త్తకుణముననె వాలి భూమి4ధరసము దనుజుక౯, 

మ. ఘనశృంగంబులం బట్టి యాక్బ్చుచు నినుం 4 గచ్యాద! వోనిత్తునే 

యనుచుం ద్రి ప్పి మహీస్థలింబ] CN రంబ గాం డన్నె సీం 

వానినాదం 'పకరించె భూపరితు- కొ + వాడై తానో త్ర దయం 

బున ర క్షంబు సృవించె న వంతట జ రుధ౪బుం నాక్ చప రికుష్టీకుకా. రణ 401 

* న్ ఖో న | టో | గ వువో2౭ యం సం ప్రహాలిన్మి న్విరపానం సమ్మ శ్ర తౌమ్- ఆనియూలము, 
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తలపడి రాగ హమున ని,స్తులయుద్ధము భయదరీతి 4 దోప జర; న 
బ్బలరివుశె "ర్యుండు వాలియు?, జలుముష్టి ప హోరములను + బాపాణముబకా. 

జూనుఘాత ముల వృ+కుంబులం బో రాజే; న్ట్టు లిక్షణు ఏిజ4యేచ్చ అసల. 

బెనవంగుభుంకం గమం4బున సురకిపుబజఖ మంతకంతకుంగార్భ్భశమండెవాలి 

జలము వృద్ధింబొం దె; 4+ బవరంబున౯ బలశె "ర్వణె ర్వ్యంబులు + సమరయత్న 

ములు తగ్గ్షిపోవ వాం + డలసియుండుడ జూచి వాని బె కెర్తీ యళ వ్వాలినేల. 

బ కంగ వేసి క్ మై 4 _చబ్రూాణహరం బన 

యట్టియుద్ధమందు 4 నతులకొాయు: 

డె నదనుజుం డంగ4ముంత యు నలంగుచుం 

పేచెండియెనం జచ్చెం + బృథ్విం బడుచు. ర౬ 1083 

ఘనబలు౭డై నవాలి మృతి + గాంచి ధరంబడియున్నవానిదా 

తనువును గేలనె త్తి తన4దర్పము పొంగంగ నూంచియూంచి యో 

జనమున నేలపైం బడల 4 సత్వరయొప్పంగం జమ్మివై చె; నా 
దనుజులయయ చిమ్మంగాం బదముచు 4 దారుణర _క్షము చిముచుండ గా౯., ర2 104 

దూరభూమిం బడియె + దుందుభివడనం౦బు 

నుండి *నల్బచుక్క_ + లొగి మతంగ 
మానియా క్రమమున 4 మారుతవశమునం 

బడియె; నంత మాని4వరుండు ఘనుడు, ఈ౮ 405 

తనయుటజంబునం బడిన4క ద్రుధి రాయత బిందుసంతతిం 

గని, క్కుధనొంది యా చెడు గు64 గార్యము చేసిన యాతంజెవ్వండో? 

యని మిది నూవాచేసి యిటు 4 లారయ కిత్తజి నల్లచుక్క_లకా 

మునినగు నాపయిం బడలయగ 4 మూర్భ తే చేసిన దుష్షుం జెవుండో?, రణం 

. దుస ప్రభావుండు మజియును 4 దుష్టబుద్ధి 

యవశచిత్తుం డతండెవ్వం 4 డగునొ యనుచు. 
ను జ్ ' బలికి మునిపుంగవుండును 4 వెలికి వచ్చి 

భువిని బడియున్నవానినీ 4 భూధరాంగు. ౫౦౮ 40" 

దనుజుని దుందుభినాముని, ఘనమహిహాకృతిని బ్రీ తీ4 గాంచిన వానికా 
గని మాని తవోదృష్టీ న,తేనిం జంపినవాండు కీశ4కతిపతి యనుచు, ౫014 
మనమున చెంచుచు నట్లా, దనుజుని నెగంజిమ్మినట్టి + దర్వాంధుని పై 

న నొకట గురుతరశాపం, బును వెనంగం దలచి యిట్లు + మునిపతి పలి కె, 

ఎవనిచే నే వసిథయించినయీతపోవనమెల్ల రుధిరబిం4దునికరముల 

నపవిత్రముగను చేశయంబడి యిట్ల యె వృతుమ్మ లియ్యవి + విజుగునట్లుః 

వ పపాత చ మహాకాయః క్షితౌ పంచత్వే మాగత;- అనిమాలము. 2 నల్లచుక్క_ లం=ర క్ర 

బిందువులు, 



కిపీ_౦ధా కాండము = ౧౧ సర్లము, 1009 

దనుజక శేబరం4+బును జిమ్మంబడియెనో యాళం డివ్వనిం జూర + నష్ట్టంెట్టు ime 

© = లు 

లింకనగుం? జాచ్చున4యెని చచ్చును దొష్టబుద్ధియా- వాలియాటా మెచుట్ను 

ఆ. యూజనంబు దూర + మొక్క_నాంకేనీయుం 

బజొరంగడాది పూన్మి. 4 జెచ్చునేని 

బ్రదుకండతండు సత్వ4వాక్స మియ్యది?ి జీ 

యతనిసచివు లీవ4నాంతరమున. ౫౫% 110 

సకం ఎవరున్నారో వారలు, జవమువం బోవంగవలయు.6 4 జక్క ల నీవా 

టవిని నుఖంబుగ వేగం,బ ననము నిద్దానివిడిచి + యకుగం దగంజూా. కి 

చ, తనయునిభంగి నీవనముం + దద్దయు: జెంచుచు నున్న వాం బ 

త్రనికరము౯ జిగుళ్ల ఫలకరాజిని మూలములక నృశింపం జే 

య నిలిచిశేని యూకపుల + నాతేనివారల నేశపింతు నిం 

కను దినమొం డొసంగితిని 4 గాలము వారలు వెళ్లి బోనంగక్, ౫2 శీ 

ఆ. ఇట్టి గడువుమోాజి 4 యెవ్వ(డై నను శేపు 

నాదుకంటంబడున4యే6 దగ నత 

డవనిధరము నగుచు 4+ నచలు(డై బవూాుసవా 

్రాబ్రములు వసింప 4 నగును జుము.. ఎం 418 

క. అని మునిశాపం విచ్చిన, విని వారలు షనమునుండి + వెడలి శచినా 

ధునిపుత్తుకడకుం బోయిన గని వాలియు వారితొ డం + గడంగి యిటు ల నెక్, 

క, వనచరులార! మతీంగుని, వనమున గావున్నమోరు 4 వచ్చుటశేమో 

గనరాదు హేతువిట న, న్షనవచ్చుట కేమిగలదొ! + కారణమనుచు౯, ౫౯ 

తే, మణియు నిట్లగె వానర$మండలమున 

శెల్ల శేమమె గద! యన 4 చెన్పకవులు 

కనకమాలను డాల్చిన+కవివరమునకు 

దనుజమరణంబు మొనలు వాశతంగమాని, ౬౦౪ 416 

కే, శాఫమొసంగిన దనుక న4చ్చట జరగిన 

వార్తలను దమౌాకకు 4 వలయుహేతు 

వును సమ గృ మముగాం జెప్ప 4 విని యతండు 

మానిసన్నిధి కేగి బ్రశవ్ణూమునిం గాంచి. ౬౧౪ 117 

చ,కరములు మోడ్చి శాపమిది + క్తవ్శుజు( జేయవెయంచు వేండె) న 

 ప్పరమమునీం ద్రు డాతనిని + భవ్యమతిం దలపోయ శే గృహాం 

* మ్ౌచాపి సచివా సస్య సం క్మితా మావజుకం ఐనం, నచ తె రిహూ ప_స్తవ్యం శ్రుత్వా 

యాంతు యథాసుఖమ్-జఅనిమదాలము, జవపరాధు లై నను శుస్ఫవావాసము గంవారపట నిట నుండ 

భాదని మునిఫానము. 
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తరమున కేశా వాలియును 4 డద్దుకుశాపమువాండ కింక నె 

వర్రిరుసను దీజుదం చెజింగి + పల్క_క వివ్వూలుండై చనెం బురికా, ౬5 418 

క, జననాథా! యక్కారణుమున వాలియు శౌపభీకిం + బొందుట శైలం 

బును దిని బుశ్వ్యమూక ౦, బును జొరనొల్బండు చూకశబూన(డు నుదిలోకా, 

చ, వనమున నిందు. జొచ్చుటకు 4 వాలీకి సాధ్యము గామి నెంచి మం 

త్రీనికర యు క్తి నేనును మ4దింగబచింతను బాసి స్వేచ్చ నీ 

వని జరియించు? చుందు; బల4పౌరుషముల్ దగ వాలి విచినె 

చిన యలదానవాంగనుడదె 4 చెంతన కన్పడు కుష్కభూతమై. కస్య. 420 

చ, ఎముకలుమా త్రమే మిగిలి 4 యెన్నంగ భూధరకూటతుల్వమై 

తుము బడియున్న దల్లదినొ + కనానుమా. యివె స ప్పసాలవృ 

తములు మహోన్నతంబులయి 4 శాఖలు మిక్కిలి నిండియుండ నిం 

పమరంగ నున్న విందు నమరాధిపపు తే కు. డొక్కవృక్షముక. ౬౬౪ 421 

2 తే పటుబతింబునం జీలిచి + బాణమొండు 

దానిపత్రము లెల్లను * దగ నళింప, 

వెడలి వేత్రాండుతకునును 4 వేగనాటు 

కొన, నాగండిలోపలం 4 గుచ్చ ల లుగు, ౬౭ 422 

ర్ మను జేంద్ర,! వాలిశెరస్టం, బన నిటు ఎసమాన మగుచు + నలదును డాని౯ 

బనిపూని చెప్పితిని నృాతనినెట్టు వధింపంగలవొ? + దర్పబలములక్, ౬౮ 42కి 

చ, అని వచియించు సూర్వసుతు 4 నప్పుడు లత్ముణు( డశమైచూచి యి 

ట్రనియె స్మితంబు పొంగ; మను+జాధిపుం జెప్పనిం జేయ వాలి నీ 

ఘనుండు . పధ్ధింపంజాలు నను+గాఢపునమ్మిక నీకుం గల్లునో 

యనఘఘు! వచింపుమన్న నతం+డాతని కిట్లను; మున్ను వాలియుక. ౬౯౪ 424 

కీ ఈసాలతరువుల 4 నేడింటియందొక్క_తరువును మును చీల్చి 4 దానియందు 

వరమును నాటి యాశశరమును లాగి యాగండినే వజొక్క గాఢ బాణ 

మును నాటి యాశరం+బును గూడందీనీ యీవిధమున, బలుసాస్ట్రు4పి క క్ర మమున 

నానరించి రంధ్ర, ంబు + లొప్పునట్లుగం జేసి యున్నాండు గాన 'నీ$యన్న పీన 

1 యతైంకం ఖటతే వాలీ నిష్ప్మతృేయితు మోజసా-అనియాలము. య, క్తృయేషు సాలేషు 

ఏకంసాబం నిష్ప త్రే తే యితుం నిర్షలేకరప త్ ౦ కర్తుం ఘట తే సమర్థ కంతితి. వకంచానం బ్త్యా న్లో 

నిష్ప్మత్ర,ం యథా నిర్ష చ్చతి తేఖా శం సకుర్ణ ఇత్యర్థః - -అనితీర్థులు. ఏకంసాలం భిత్వా శో 

నిష్ప, తం యథా తథా పృకుంతరాస క్ష కమాలల గచ్చతి తథ 'కథాకేద్ధం సమర్థ ఇత్యర్థః -ఆని గోవింద 

రాజులు. ఈయర్థ మె యిట6 గనంబడునని యొటుఠిగనగు. 2 ఈవద్యార్థమే య యధాన్థి యమన 

నలుసదియేశ బకోకమునం జెప్ప(బడినది. మరల నిటంజెప్పుట వి _రించునల్లి ప్రాయము వేత చేశాని 

వునరు కము గాదని యెటుంగనలయు, 
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"జే యందు నొకడాని నొక్క_తీ4వ్రాంబక న 

జీల్చు వేవ్, మృతుండకయి 4 సని బొంది 

యున్న దుందుభియస్థుల 4 నొక్కపాన 

మునసే యి పనా,క్ర మంశిసును జెలంగ. ౭౧౪ 425 

సువమహితరపఘు.వకు: కలే సర్వము. గని నాయన 

కే, అనుచు వచియించి సుగ్రీవం + డంతం గొంత 

*డనుక ఛార్టనించి మరల ర4 క్షసమేేోఖు 

లశీ చివరల నగపక 4 నలరు రాము 

ఘనునిం గాకుశ్ణ ఎకులమణో + గాంచి పలికె, ౭3 427 

2న వాలి కాకుండుబల4వంతులవద్గియించియు న్నా (శుబ లవి, కళమోా గ్రు కేండు 

బలవంతుండగు నింత4నజుకు నెన్నం జెట్టిసంగరంబుల( బరాశజయము నొంద 

కోలకును, సురబకు4న నం జేయగ రాని కర్కంబుల నతండు 4 ఘనతరముగ( 
గావించియున్నాండు + గానంబడెడునవ్వి వాని వన్నింటినెంచి + యేను భీతి. 

తే. బరప్ప్పతము దినిం జేరితిం 4 బరుఐకెపుడు 

గెలువరాకొయ మారని 4 నిబువరాక 

యలరువాలి వమర్ష ణు 4 నక్క_వీం ద్ర్రు( 

దలంచియే నేను వికువంగం 4 దలయ దీసి, ౭౬ 123 

క. అనుర క్యలెన మూపా, వని ముఖసచినాళిం గూడి + వనమున నిందే 

నును జంకును నొంకును గముచునె దిరుగు చునున్న వాడ 4జూ. రమురామాో!, 

కే నిను శ్రాఘనీయు సన్మిత్రుని. బొందితి నేమికొ ఆంత 4 వోంయదింక విభూ! 

ఘనమిత్రవత్సలా! యో, నునుజర్భభ హిమనగంబు+మాడ్కిని నిన్నుక్, ర౮ 

సె, ఆ కృయించితి; బలశాలి4యెన నాదు 

దుష్ట్రసోడరుబలము నాళిదుమది కెల్ల, 

జలియు; *నీవీరిమన్ననో 4 తెలిసినది యె 

కాదు సంగరముల నేను శ గానం గాన, ౭౯ dsl 

క, మును వాలియొనర్శ్చిన కా,ర్భనిచయ మతిభీషణంబ 4 యగుట౯ా దానిం 

గొని భయము గల్లి నేని ట్లనినాండంగాని నీకు + నాత్మచలనముకా, ౭7 488 

ఓక, కలిగింపనలయు ననియును, బలుకుల నవమతిని జేయ4వలయుననియు భీ 

1 రామం రకాంతలోచనమ్, ఇఖ్యాత్వా ముహాతా ర్రమ్ _ ఆనిమాలము. 2 కూర శ సార 

ఘాతీచ ప్రుఖ్యాతబలపౌరషక, బలవాకొ-అనిమా “ము, ఇంవల్ విశేషణములు పద్యమున€౬ గలవు. 

తె అ ప్రృత్యమం శు మె విర్యం నమశె లేవ వామువ-ఆనిమూలము. 4 నఖ ల్వహం త్వాం తులయే 

-ణచమసే౧ నభిషయే-అనిమూలము, 
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తిలం జేయవలయుననియును, బలుకుట లేదనుచుం దలయపథవలయు మహోత్తా. 

వీ వకరూపంబుగ 4+ నెసంగు నీపల్కులు ధెర థై రస్టంబు బుద్ధి యు. + దనుపిలాస 

మును భస్మసంవృతిం 4 గను నన్నిపోలికం వ్వద్దురు తేజంబు 4 వరుసం 'దెలుపు 
చున్నవి చక్క_(గా + నోరాఘవా!) యని పలికినం బ్ర భువయి 4 పరమసత్వ 
వ్య్చావయుండౌ”ర రముపికుల 4 డీట్లనిపల్కె_ నుసి స్మితమొప్ప నుగీ వు+చింత మాన్వ; 

తే, ననఘ ! "నీకు ఓ మాశౌర్యంబు$నందు నమ్మ 
కమ్ము తేచేని నేను సం4ఉగరమునందు. 

దగినప్రత్వ్యయమును నీకుం + దత్పరముతి 

నగుచుం గలుగంగం జేసెద 4 ననుచు నతని. ౮౩ 434 

క, మన మూజడిలం జేయుచు, దనుజకలేబరము లీల + దనదగుపాదం 
బును గదలింపకయేి బొ, ట్రనవ్రేలనె యె తి తి చే క4డంగి బలమున౯. ౮౪ 485 

ఆ. ఊ(చియూంచియయై + చూజసకడళకంబు. , నంతదూరమేగు4నట్లు చిమ్మ; 

నంత. ౫ వివరుండు 4 నసురకాయ మ్మెండి, యల్పమగుట6 గాలథనతండు చిమ్మ. 

క కనుంగొని మరల నతనితో, ననుజుండు వినుచుండ నిట్టుశలనియె; సఖా! యో 

తనువు మును ర క్రసి_కం,;బును నవ్యము మాంసయు క్షశమును నయి యుండ, 

ఆ. ఏసరివై చె వాలి 4ఏను మిప్పు డది యెండి 
విగతమాంసనముగుచుం 4+ దగ దృణంబు 

గంగి నుండ విసరి+వె చితి నావావీి 

మిగుల నలసియుండి 4+ మించుబలిమి, ౮౭౪ 488 

క, తన కాలం జిమ్మెను నీ, వన సంతోషమునంగూడి + పాదాంగువ్యం 

బున నెగ(జిమ్మితి విందునం గనజాల న్నీబలంబె + భునమో? కాదో? ౮౮ 

క, ఇరువురబలముల తెజుం/గల, వరుస 'న్నెనిర్ష యింప4వలనుపడదు; భూ 

వర! యార్డ ము శుష్క.ం౦బనం, బరలౌడు కారణమెయొక్క+పరితలంచిన చో 

శే, తారతమ్యము గలదిగాం 4 దనరుం గాన 
మీాబలంబులయం చేది + మించు చేది 

తగ్గు నద్దాని నెజులగ నిం+తకును గాన 

ముందు గలిగినసందియశ4ము విడ కుండు. రాగ 441 

వ, శరమొకం డంది యిప్పు ఉొకథసాలమహీకువాముకొ బలంబునక౯ా 

ధరణింబడంగ నేయుము నిళకతాంతము నాకు బలాబలంబు ల్రీ 

తరుణమునందు6 చేటప పడుశ4దంలికరాయత మైన యీధను 

ర్వరమును నెక్కు' పెట్టి రఘుళరామ! భవద్చల మొస్పునట్టుగక్* ౯౦4 442 

వ జ క ఆల జ సర జో ct 1 యది నృ ప్కక్యయో సాసు_ఆనిమాలము, అస్మ చృద్టము పృయోాగించుటంబట్టి యిట ోమొ 

శౌర్య మిని తెనింగింపంబడినదని యొటుంగునది. 2 పరి శ్యాం తేన మశ్చేన ఖాతా? మే వాలినా 

తదా-ఆనిమా. 
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మ. క్రుతిపర్టుంతము లాగి భూరిశరము౯ + రూఢంబుగా వె వుమా: కో ద్ర | షా ' తతినాథేండకుమార' నీవిటు ప్ర యో4ింపంగ మాహించు ను 
ద్ధతమౌ బాణము సాలవృతమును వే 4 భాక్రైం జడం జేయున 
జ్ పృతిమంబౌటను సంశయంబు గలదే 4 భావింప నేమాత్రము?౯. ౧౪ 418 
కల నెండూుకు నముకము పుట్టింపనం చని యంచవబదు మళీహాత్త్మ్య. నాకు 

సంతోషమునకె యీో+4సాకి స్ర్యాంచితి నిను బదీశీ ంహంగ 4 వే దలంచి 

కాదు నిక్టృయమిడి 4 కడుంబూన్మి. నిట్లనీ మమొట్టు పెక్సైద నీకు 4 నుక్వియందుః 
గాంతిదాదుులయందు. 4 గమలమి త్రుండును నడి వరము హీ4మా ది. నాలు (UU ఫల ల్ 

కే, కాళ్ల జంతువులందు సిం4గంబుమేటి 

యెనవిధమున విక్రమ + మలకునరుల 
యందు నీవె వరిష్టుండ నగదు వనుచుః 

బలికెం చనపూన్మి_ నెజు వేక్సం 4 దలంచి యంత. ౯౩ 444 

పదునొకండవ సర్షము సంవూర్ణము. 

౧౨౨ వ సరము, 
౧ 

రాముంకు స పసాలముల చేది =ంరద్ధుర్లూ రౌము స సా ముల చెదించుట. ఠ్రుధురా 

al థి బ్ p క్షి ఇ క, గురు లేజుండు రాముండు క్వ్ల వకుపల్ము_ల నాలకెంచి 4 ప్రకర్టయము వ్యాడం 

తరమున నతేనికిం గల్లంగ, శరాసనము కై గ్రహించె 4 సరభస మొప్ప౯. ౧ 

తె, మానదుండగు రఘుకుల 4నుండనుండు 

క్ల 

సీం 

ఘోరసాయక మొక్క_ండు 4 కూర్చి బాప 

మందు జాన్టినాదమున దిక్కు+లద్రున సాల 

వృక్షమును లత్యుముగ జేసి + యేసె దాని. ౨ 446 
బలవంతుడై న రాముం, డలసాలము నొక్క_డాని 4+ నరసి వృయోాగిం 

ప లలితకనకాంచితమా, బలుసాయకో మద్ది వేగ + పరుగిడి లిలకా. ౨ 441 

ఏడుసాలంబుల శినిల. డ్రెళ్ల భేదించి యాక్రొంశనె_త్తమ్హుశనం దుం దూత 

ధరణి, జొచ్చెను; నిట్లు + ఛా త్రిభేదించిన యాబాణ మతివేగ 4 మలరుచున్న 

యదిగాన క్షణమున 4నందుండియరుదెంచిమునువటివ లెందూణ4ముననుజొ చె; 

వానరపతి రఘు4వరుబాణజనమున చేడుసాలంబు లట్టిలను బడుటం 

'తే, గాంచి గుకువిస్స యంబును 4 గాంచె; నంతం 

బరమసంతుష్టుండై కహిప్పభువు రాష్ట 

వునకు: చేవూడ్పులీలించి 4 తనశిరంబు 

*ధరణిసోంక్ వ్రేలాడు నాశధభరణములను. ౬ శే4 క 

1 చృలంధీకృత భూషణ: -అనిమొలము. 
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క, అరుదెంచుచు భ కి నమ్కస్మ రణము గావించె నట్టి ట్ల కార్యమునకు హూ 

ర్హరతిం గన్ భర్శజ్ఞు(డు, వరస ర్వా న్రువిదుండగుచు గ వజ లెడు రాముకా, ౬4 

చే, కూమునటు నిలుచుండంగ6 * జూచి యిటు 

పలికె. బురుషర్ద భా. దేవ4వరులజ్ొడ 

వాసవుం డే త్రివచ్చిన 4 బథనమందు 

బాణముల గూణబ్చం దణుమవు 4 వాలి యెంత. ౮ 450 

క. శరమున నొక్కట సాలో, క్కరమును బర్వతము భూమిం + గడులిలను ని 

ర్భరశ_క్తి౯ శేదించితి వవయంగ నీయెదుట నెవ్వం4కని నిల్చు నిశ౯ా. ౯ +51 

క, పుముహూతసలిలపతులక్కు సరియగు నిను సుహృదు( బొందం4జూలీపెం గానా 

దీరగా నావెకదీ జెను, నికుపషమసం ప్రీతి యెస౮ 4 నిక్కము రామా, ౧౦ 

న న్ వంద న్ం, చ , ని నీపూడ క, విను తో (బుస్టువ్రు రూపం,బున( న్ నావెరి ంద 4పుత్రు నిపుడే 

యనఘాచంపుముకై మో, డును గొనుమిదెయనుచువగ ల4బొగు లుచుంబలుక క, 

కో, వినియంత మహో ప్రజ్ఞాం, డన ముం వగు రామచంద్రు,6 4 డనుజహీతముగాం 

దనమి తు రవిసుతు జృయ్యావ ల శాగిటంజే దెర్చె యిట్టు4నియెం బ్రీతి౯. ౧౫౨౩ 

క్రీ ర్రక_డనుండియే 4 యిపుడే కిమ్కీ 0థకుల జనుడము “ముందు కే4చనుము నీవ 

చని సహోదరునేంచుశ4శశమఖనందను వాలిని విల్చుమూ 4+ బవరమునకు 

ననియె; నంతట జార4లందబు కిపీ_ం౦ంధ కతిజవంబునంబోయి4శయందునొక్క 

గవానవనంబున 4 త్షైరుహాంతీరమునం గనంబడకుండి; రం+త నినపుత్రు,. 

తే, డంబరము గట్టిగాంగ మ+ధన్టిమునం జుట్టి 

వౌరుపమ్మున వాలిం బి4ల్వంగం గడుర 

వమున నంబర మొయ్వాన. 4 బగులునట్లు 

భయదముగ నార్చె నట మహా4బలుండు వాలి, 455 

చ, అనుజుని ఫోరరానమును + నంతేటం గో ధము మోజుచుండంయగా 

విని జవ మొప్ప నాత్తపురి + వెల్పడి వచ్చెను జెంతనే మృతిం 

గనందగు కారణంబునను 4 గంజహితుండెటు ల స్తశెల మొ 

య్యన విడివచ్చులాగున మళవా త్రరసంగరకాంతు పొంగంగ౯, ౧౬ 456 

అరుణా వాలి సుగ్రైవుల మొదటియుద్ధము, చుర 

క, అంతట దివి కుజబుధు ల్కత్యంతము పోరాడునట్టు 4 లవాషలియు ని 

న్చింతనుత్యైన వ్రాత కాంతునిపుత్రుండు వపోరం+గాం దొడంగి రనీక౯ా, ౧౭ 

స గర. ్రాతృచ్వంద్వంబు ఫ్రీ వప, బలతీరరుమ౯ా 4 బౌరుషం బొప్పం బూన్కిిం 

కన్నుల పెంవుమాజి౯ా ( శితపవిసమము+ప్లి ప్రచారంబు తొప్పకా 

శీతిం గల్పించు మేలా + పీడుగులవలెనే + బీరత్రం దెల్పనె కె 

ఘాతేంబుల్ గ్రాలంగా సం+1రము నొనరిచె౯ 4 గర్వముం బూని మించకా, 



కీ వ్ 0థా కాండము = ౧౨ సక్షము, L015 

చ, కని యట రాఘవుంకు కకకంజమునళా పిలల చాల్సి, వి కులె 
శతప్రీటానానలాణాననో 

వెడువాత పీకజు ని*కాం ంతము వన జాసి 
వ క జనా. 

శనంబడ పిండు నూ సూర్యజుః (క 4 కా పేటను నింళజాం డటం 

చును గుజుకెంపంజూలమిని 4+ జూచుచునుండెను గృక్టమంచు చుక్, ౧ 

ఆ. అం తెకాని వ(జి 4 నసువుఐ వెకంయాప్తు, శకము పీకు వంసయెన్టి 4 సంకయమున 

నిట్లు శంకనొండి 4 యిట కాఘువుం డుం, నచట నూక్యశనయు4శన్న చేత, 
లుభంగుల భంగము. గని, యిలం డనకుకా రతుకుండగు 4 నినకోలజుని నేం క పలు 

దలంపక చూడక తనదగు, నెలవువకుం బాజా; మేను 4 నెక్తుటం దడియక్* 
వీ అలన్ డెబ్బలచేత 4; నంగ మెల్ల ను వయం చన వె ౦టవాలి క్రా4థధమున:నదజుము 

వొనిరా మతంగునిశవనమును జొ వము: 'జేజంబు నిండారం 4 చేజకిలు 
వాలీయు మునికాప4భయమున కలుపుచు. దమ్ము డవ్నానిం జొర + దాను నోర 

వ్వృంచునొంటి వితరుణమున ౯ మృకినుండి యంచని పల్కి 4 యూరి కేశా 

ఆ. నంత రాఘవ్రండు 4 ననుజుండు హనుమంతు, డాతురమున వెంట4నపను బేకం 

గవివరుండు చనిన4కడశకె బోయిరి సుమి రాక జండు రాము + డకుగుటేక, 

కని సుగీవ్ర వుండు సిగ్గును, గని వేలం గనుచు దీనూకకణిం బలిశెలా; 

విను రామా: నీవి కమ, మును నాకుం జూపి యుక్షశమున వ. ౨సేళ 

క, విలువువు! యని నాతొ్డం, ఒలికి ననుకా వాలిజేకః + బలు భంగులుగా 

నిలంబడం గొట్టించితి వే, పలుకుమ నీవేమిచేయ 4 హాంఛించితివో!. ౨౬ 464 

క నిను బ్రతిమౌలినయప్పుడె, యని వాలిని నేను జంప+నని సత్యముగా. 

గనె చెప్పయుండందగ గద, చనకుందును గాదె యట్లు + సలిపియ యున్నకా. 

సీ అనుచు మహాత్తుం డా4యార్కియుం గకుణముగా దీనవాక్కులం4+గలంగమిదిని 
బల్కుచుండంగ రఘ. 4వర్యుం డాళనితోడం బలిశె నిట్లని: కవీ4వర్య! వినుము 
బ్రాణము నేనట 4 ననలనికారకణంబును జె జెప్పుదును - 'గోప్రశమును విడువుము 

గమనవేమ ప పమా+ణముల నలం కారమున నీవు వాలియు4గనంగ నొక్క 

లే, భంగి నున్నార లిరువ్రుర 4 వాసి యెజుం 

జాలనట్లుగ; వర్చస్సు 4 స్వరము చూడి 

వికృమము వాక్కు, ననియడు+ఏీనియందు 
శేవమింతయు నగవడశ లేదు నాకు. 3౧ 466 

క, కనుక నె మోయిన్షజికును, చనువు లొకవిధంబుగా నె 4 తనకట మిగులం 

గని నేను చోసపోతిని, ఏను మిక్కారణమువేత 4 విశిఖము6 నొనియుకా,3౧౦ 

వీ మనకు నిష్టజు కును ఖీ మై శ యటుంకంగా మూలఘాతే మెయగు 4 నోలినట్లు 

కాకుందు. గాకని 4 ఫీకరర మహో వేగవంళీంబయి శ విముతేనాశ 
Ca 

శ ర్యోధక్చ వ్య పనీయతౌ మ్- అనిమూలము 
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కరవముయి ప్రాణాంత4కరమును నగు బాణమును బ్రయోగింప 4 బూననైతి 

నింతియకాని యిం+ కేమియు లేదు నూ! హరివర్య! నాదగు 4 నజ్జ తేను ద 
తె, గంగ లాఘవమునను నీశసంగరమున, నేదియే నీకు నాపద 4 యించుేని 

సంభ వించున యేని నీ4జగమున ందు, "నా దుబాల్భ ముహౌాఢ్యము4 వె ందగులటె, 

క, విను మెవని కభయదానం,బును జేసితి మకని మృతిని4బెందించుట యిం 

తన రానిపాపమని సృజ్ఞనులందురు; చే నితండు + జన కాత,జయు౯,, 35% 469 

కం అనయమ్ము నీయడీనుల, మని యొజుంగుము కాన నిందు 4 హాూరివర! మాక 

న్నను నీవె శరణ మటుక్కావున మరలం బోయి వాస4వుని సుతుతోడక,. 9౬ 
వ, అని యొనరింపు నాపయిని 4 నాత్శను సంశయ ముంపంబోకు; నా 

తని నొకసాయకంబున నె 4 థాక్రిపయిం బెరలాడ. జే సెద౯ 

గను మొకరీతి ని త్తఆతనె 4 క్రమృజి( జేసెడుయుద్ధమందు ని 

న్లనునటు 'లెద్దియ గుజుతు+గా ధరియింపుము వాన ేశ్వురా!. 3౮ $71 

క, అనుజూ! సౌమిత్రీ! చెంతనే పూచిన రమ్యుమగు ల$తక౯ా గజపుప్పీకా 
గొని యీమహోత్తుకంకం, బున 'వేయుము' విజయ మబ్బు(4బో యదడ్దానక్. 

చ. అనవిని లక్షుణుం డవుడె 4 యద్రితటంబున 6 బుట్టి చక్క(ంబూ 

చిన గజపుష్పికం బెటికి 4 సిద్దము మేలని తేక్షళంబునం 
దునిచెను తానిచే సిరుల 4+ నొప్పడునారవినూను. డాలత౯ 

దనగళమందు దాల్సి రవి®ితారలమాలిక్ యావరింప చే 

ట్లనువుగ వెల్లు నప్పుగిది 4 నప్పుడు భాసిలం జూడ నొప్పుచు౯ ర౧ 413 

జే, దాన సాంధా్యాంబుదను శాంచతతి వెలింగి 

నట్టు మేను ప్రకాశింప + నారఘువరు 

పల్కులం జి త్తరైర్యము 4 వణుల నతని 

'వెనుకం దాం బోయె గిప్క్మీ_ంధ4కును జవమున. ర 471 

ఆ న్ జస పండ్రైండవ సర్షము సంపూర్హ ము. 

౧9౨౨వ సద్దము, 

ధులు ద్వి తీ యయుద్ధము నకై రామానులు కిష్కింధ కరుణబ,. వ్రైథుం- 

క, సురపతినుతపాలితముగు, పురికిం ధర్హాతుండ గుచుం 4 బొలుచురఘువరుం 

డురుగతిం బోయెను వానర, వరుండుం దనవెంటరా 4 బలశె"ర్వ్యములక౯, ౧ 

చ, కనకవిభూవీతంబయిన 4 కార్షుకవర్యు ము గేలనంది నూ 

2రననివలెం బేజరిల్లుచును 4 యుద్ధమునక జయమాయంజూలు వా 

1 మాథ్యంచ మమ'బాల్యంచ ఖ్యాపిలేం స్వా ద్ధి రీశ్వర - అనిమూలము, 2 గృహీత్యా కణ 

పాధకాక-అనీమూలము, 



UX 

Fav 

pn ౧0 జఛాకాండను = ౧౩ సర్లము. 102! 

హించి రహు4నె ముండు వ్వలగ వవ హోత్తుముం 

దనుపమకంకుల. 25 ద సతవ4నాత్క జ బావని వెంటనం ము ముక. 24 476 

గు లేజుండు నగుతాకుండు, పరమ ప్రమడమున రాకమ4భ, 

నిపపనువి క మములల బో,యిడి; వోలు పూఒసక్తు 4 లెడు శల వక 

కనుంగొనుచుకా బ సన్నతక4 కాండములై జలరా 

పునం గన త్రరంగ్ణుం 4 భూరినృవాంపిలకీతి న 

గనంబడుకంవరంబులను థీ మ్రభరప క్ని భూభ్రర lon 

జిని దరుయంత నేక్చడిన చి త్రగుహాలిని సాటసరకకిక సక 479 

కనుగొన నింపుగా: 4 గాలుగుహోవి కె కెహంబుల గాంచుచుం శి జనిక; మజియు 

వె దూర్యములవలె 4 నణెలుప త్రంబులాం నొవముకొండి యాకోశ4కః 

నలకుపద్మ ంబుల కి నందంబుంగన లెడు సలింవూక్ష తీ టాకథసముడ 

గారండవ్వబుల 4 నారసంబుల హంస జలకుక్కు టంబు లం 42 

al 

ల్ 

రై 

కే. ములను బహూువిధజలప శ 4త్రులను గూయు 

క్, 

వాని? గాంచుచు( బోయిరో 4+ వారు మజియు; 

లేంతపచ్చిక మేయుచు 4 భీతి లేక 

వనములందెల్ల౬ దిమగుచు 4 వఆజలువాని, ర్య 420 

నిలువంబడి యిజ్బాగతి, నలులగడలం జూతెడువార్కిణంబులం గముచుకా 

జెలంగచు:. జనుచుకొనుణటి యును బలమునఫ్రీతిదముల గుచు4భయకరహీ తములై . 

సీ వనతేటాకములకు + వెరులె కుళ్ల దంతవిభావీతంబులై 4 తేటములెల్లం [గు 

గూలునట్లుగ స్వేచ్చ( 4 ఇ వాదు మేనుముదంబులమిటేయొంటిగాం+ బొలిచికి వ 

చును శె 'అతీటముల 4 గనుగొని జాయుచు జంగ మొద్రు, బవలెశజలడములని 

ధంబున నొప్పుచు + ధరణిపరాగంబునను ట్రై, ంశియున న్నే 4 వనగజముల 

తే, వనచరములగు నన్యమృు4గనికరముల 

క్ల 

నంబరంబున6 దిగుగుపివాంగ మముల6 

గనుచుః ద్వరపడివోయి్యి. రా+కవివ ₹ేణ్యు 

వెంట హానుమన్ముఖులు మహోళని కృవఏముల, ౧౨౩ 432 

చనుచున్నతటిని దశరథ, తనయుడు తరుపుంజముల ని(తాంతము 'బెడంగ్రై 

కనబడు వనముం నని యి, ట్లనియె౯ా స్కీ వుతోడ 4 నాళ్చేరన్టిమునక్, ౧3 

చ. ఘనతతినావిశాలమయమి + కొమ్మ తరంబయి యగ గృభాగమం 

దనుపమరీతిగా నరటు 4 అంషముగాః గనుపట్ట "పల్లునీ 

1 పుష్పఖఫొ రావలంబిన8-అనిమరా లము. 

Inn 
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౮x 

pm 

శే, 

వనమిడి మేఘ మభ్రమున 4 భౌసిలునట్లు వెలుంగుచున్న దీ 
వనము తెజంగు నే వినగ 4 వాంఛను గాంచితి మిత్రమా. యింకా ౧౪|| 

. కోరిక దీనిం దీర్చుము, నేకుపున౯క వానశేంద్ర! + నీపేపు పుశన్నక్, 

శ్రీరామువాక్యమును విన్స్ ఈత రయముక బసుచుం బలికెం 4 దద్వనవా_ర్తకొ, 

కది యొకయా,శ్రవ థీ మిది వి జాలంబయి శ్ర మముల, బోంగొట్టం+జాలియు౦డు 

నుడాన్టిన వనముల 4 నొప్పుచు సుస్వాదుమూల ఫలోదకంథిబుల. జెలంగు; 
భమును స ప్పజను లనుశమును లేడుగుకు నియతే వృతంబుల( దమశీతలలం గ్రిందు 

గా నిల్పి నియతంబు4గా జలంబులనుండి తపముచేయుచు నుం ద్రు,+తన్నునులిట 

స ప్పరాత్రములకు నొక్క+నారి పూన్కిి 

వాయు “'హహారముగం గొని +వరుస సప్ప 

శతశరత్తులు తపమును + సల్పి తనుయు 

తులయి స్వర్షమునొంది రో4యలఘుకౌర్య 0౧ 486 

వినుమిటు సుప్ర భావముని4వికుల యా శ్రమ మిద్ది భూమిరు 

ద స్రనతరసాల మొప్ప సుర4కాంతు(డు జేతళ కీ త్రీవచ్చిన౯ా 

స్ు చెడరింపరానిగలతి 4 ధాత, ( జెలంగును; బశ్నీజాలముల్ 

ఎనమున నున్నయన్యమృగ॥ వరములోనికిం బోవకుండెడు౯, ౨౦) 487 

. ఏవియేనిడెలియ 4 కివ్వునంబును జొచ్చు 
వురలిరావు సుమ్ము 4 మ్రందునం దె 

యా శృమమున 1 నిందు 4 నాడు నచ్చరల యా 

భారణరవములు వినం4ఉబడును రావు, ౨౧౪ 428 

. అమలాతర గీతధ్వను, లమలతరస్వాదు వాధ్య+ హోరిధప్పను లే 

సమయమునను వినంగాంబడు, సుమహి తేగంధ ౦బు వెలయు.శీజుమ్ము రఘువరా!. 

. త్రేతాగ్నులు భాసీలు నిట, నేతకుణమునందునై న 4 నిందులకుం దగ౯ా 

హేతువుగా నీధూవుము, నీతరువుల కొసలనల్లీ 4ఉయిదె కొనంబడెడికా, ౨౨ 

ఇది కపోత దేవా 4 మెట్టులొ యశ్లైల్ల 

నగుచుం గానయిజెడు 4 నతినివికము 

గా; వృతీము నివి + కడు ధూమసంస క్ర 

లీర ములయి యెపుడు 4 చెలంగుచుంట. ౨9| 491 

ఘనతతి చే. గప్పంబడి, కనబడు వై దూర్యగరులఃకై వడి నిపిగో 

తనరారెడు ధర్తాత్తాా యనుజుండు నీవును దమిం ,బ్రశయతేచిత్తులరై * ౨౦4 

మనము నెద్దియే ఫలము 4+ మానక గోరుచు వందనంబు ల 
గ న మృునులగుణించి చేయు. డల4ముఖ్యమునీం ద్రులు భావితాత్షులౌ 

శి చక శా సు ఆక్కేస_ప్పజనా నాను మునయ స్స౦ం,శ్రిత్మే వ తౌః-అనిమాలము. 



మ్క్ంధాకాండ కము ౧౪ సక్షము. 1019 

టను సెవ రు హో తల యశ4ష కా దమి CHE కడమ నై బుంగ వం 
లా 

నములు చముబాకా యల 4ఢ న్యుబ యంగముళందు డాఘహఘవా., ౨౫. 

శ వ్యాధిమొ నల గబాధ ల+వై ఏన నించు 
కంతయును నంటంజూఅవు; 4 సంతసమువ 
వందనము జేయుమా' యన +భ కి నంత 
ననుజునిం గూడి రాఘవు( + డాదరమున. ౨౬. 49 

క, అనభూత్తులై న యలముని, వనజా పులం గూర్చి మదిని 4 వూకమహీనుముక౯ా 
గనుచుక౯ా వంననమిడెం గర్కవనజంబుల మోడి; యంకం 4 పాజ్థవమ శేయుక్, 

చ, అనుజుండు వానశేం ద పవ4నాత్మజముఖ్యులు వెంట కాగంబో 
యెను బరమ ప్ర మో డమున + చెంతేయు( జ త్రము పల్టువ్ంప, న 
మ్మునుల వనంహనుండి జవశముం దగ దూరముపోయి *ః యింక నం 

దసపరిపాలితంబగు చుం 4 దార్కొనకాక చెలంగుడానిని౯. రా 49 చ 

క, వురవర మనంబడుడాని౯ా, వరమహి నును నౌప్పుడాని 4 భవమనముపకా 
బరికించి లెల్ల రంతటం వ్యరపడి రాముండు న ని4కమ్ముండు పూని_కొ, ౨౯౪ 

చ, వనజహీ కాత జుండు మటీ + వానరులుకా సరిలేని తేజముల్ 
గనంబడశే, స్త్ర ముల్ నొనుచు6 4 గ్రా లెడు క త్రువధాక్థ మిం దనం 
దన పరమ ప ప్రతాహమునం + దద్దయు. బాలికమైన స త్తం 

బును గని యేకకాలమునం 4 బోయిరి చేరగ బూన్మి_ మోణజ(గక, 30 498 

పదమూడవ సరక్షము సంపూర ము, ల ౯ 

రార ఇవ సర్షము. 

ఎరడు రాముడు సు గ్వనుని 1 భయము పోవును పల్యూటు. శ్రుథిం 

చ, చనియిటు వారలండజును + శ కృసుతు ప్రియ పాలితంబుగా. 

దనరు పురంబుంజేరి యటం 4 దమ్మెనరై నను జూడకుండ నొ 
ప్పీనవనమందు దట్టమగు+వృతుస మూవాముచెంతనుండి; రా 

వనములయందు. 'ప్రేతిదగ 4 భవ్యగళుండగు నర్కజుం డోొగికా, ౧ 469 

కం వనమున నాలుగు చెసలం, దనచూూడి,. నిగుడ్చి తగ గ్రుశీధం బూనను నం 

త నతండు వహానుమత్చ/ముఖులు, వన చరు లెల్టరును జుట్టు శీ బలనీ కొాలువలకొ, 

సీ అనిల వేగపురస్స4రాయత మేఘమ ట్ల ట్లభ్రము ఛేదించు+నట్లు నింవా 
నాద మొనర్సు చ+న్నను యుద్ధమును కయ వెడలి ర; మృనిపూన్మి+నిలిచె; నంత 
బాలార్కతుల్యుండై 4 భానిల్లి దృప్త్పసింహగతి మై తగినట్టి $ యర్క_జాండు 
కార్భడతుండ గు + మపి శ్రీరాముం గని పల్కెె; “ వాలిన$గరమునకును 
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శే, వచ్చికిమినుమ్తు హరిబ్బంద4వాగురముబ 

భయదమై తప్పనుగుభ వ్యశ4భరృతోర 
కాంచీతంబయి ధ్వజముల4యంత్రములను 

దట్టమై యున్న దియస్టిది + దన్యువారము. ౫ గ్౮1 

క, మును నీవు వాలిం జంపుదు, నని శపథ మొనర్చితివి మ4హావీరా! చ 
క్కనికాలము లతనువలె౯, మునుపటిశపథమును జేయు4ము ఫలయుతముగకా, 

చ, అనవిని ధర్మ్మచికత్తుండగు 4 నయ్టీరినూడనుం శారఘూ శ్వహుం 
డినజునిం గాంచి యిట్లనీ యె] + నిప్పుజె మయూగజ పుష్చీయ ౯లత౯ 

ఘనుండగులకత్షణుండు న్ను 4 గన్గానంగాం 'బెకలించి తెచ్చి వె 

చెనుగద! నీగళమ్మునను 4 శీష్ర్రమ నిన్లుణుతింప నౌ నింకా. ౮ 508 

సీ. వీరో త్తమా! నీవు + విమలకంఠంబున గజపుమ్పీలతను జ4క్కంగ ధరించి 
1 యాకాళనమునం. దార4$కాయతేమాలికా విపరితసూక్యుని+విధముగాంగ 

భాసిల్లుచున్నావు + బాగుగ సుగ్రీవ! వాలివలన నీకు + బ్రా ప్పమైన 

భయమును నీయందు 4 వాలికిం గల్లిన వై రము నేనిప్పు 4 బవరమందు 

సే, నొక్కశరమున( దీ స్కహోజరాక్ళ i 

తిని జెలంగెడు నీశత్రు4వ్రును మడశ్నీ 

గోచరునిం జేయు మప్పుడే 4 కూలి యతండు 

పాంసు వేష్టితు. దగుంజుమ్హు + వనమున నిట, ౧౧౪ ర్0॥ 

శ, వనమున నిందు నాయెదుట వాలీ కనంబడి పౌ, ఇయు క్రుండై 

చనునటు సంభవించీనను 4 సత్వరమే యరుబెంచి దోషి నౌ 
నను దగ నిందచేయు వారి4నందనుం డాతండు ప్రాణయు క్రిం బ 

తృనమున శేగకుండిన నితాంత మదోవీ.గ నన్ను నెంచి నే 

మనకుము; స ప్రసాలముల 4 నప్పుడు నేనాకబాణమేసీయే, ౧౨ 505 

చే, చిప్పినది నీకు ద్రతరతు4సికమెకద', యబ్బలంబుననే వాలి 4 నని వధించి 

నాండనే యంచు. డెలిసికొ4నం దగు జుము, కష్ట మెట్టిది వచ్చినం+గాని నేను, 
2చ, అనృతము పూర్వమెట్టిసమ4+యంబున నైనను ధరలో పళీ 

తిని బలుకంగలే దింకను 4 దెంపునం బల్క_ను జుము భూమిమొ 

లిన నవసస్యముం దమిని 4 జిమ్హుండు వర్షమువే ఫలింపం జే 

యునటుల నా ప్రతిజ్ఞ నిపు 4 డుగపరాకృమ మొప్పుచుండంగాక. ౧౫ 507 

1 ఇట “విపరీక ఇ వాకాశే నూర్యో నకు కృేమాలయా-అని మూలము. ఇందలి యర్థ విశేష 

ములన్నియు విషరీశేసదమునుండి యేర్పడినవిగానెటుంగునది. 2 అనృతం నో కృఫూర్వం మే-అనిమా, 
ఈ రామో కీయే రామాయణమునుండి నిరంతీవము స్మరించి చేమ్పుకొన(చగినది, డ్రీగాకువ్భ క్రమ 

సరో త్తమ మనుట కిదియే ప్రథానము. 
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క, ఫలవంతము. గావింతు వ, వలువూా' నం, భో మము; కక 

ముల నాకాంచనమాలిని, బెబువ శేలాజిధ్షః1 + వే యొ గ్ల 

క, ఆవాలి న వచ్చునో యా, కావము గాపింహ మం క4కాకిభ యదు 

యేవేళల విజయపలం, బావహిలకొ బలము వెలయ 4+ నక 

చ, అనియన మోడనుందు ముకు 4 నాతవినీవును మాజుకొంటి నం 

దున నతం డా గ్రవాంబున నె 4తోడనె సీసం మూలకించినం 

తనె పయిశేగుపేంచు; నిను 4 ధాత ఆని మూకలు శతఢ ణం 

బును సమరంబునం నొనకు + వో; సుజీ న్్ర్యప సరాన్రమంబు చె 

మ్మనమున చెక్కు_డంచుం బలు+మాలు కలంకుప వారలింకనుక్. ౧౮౯4 ౮10 

చ, వనిశలచెంగటక౯ మెలణప4నా కలెయెన సహింపతేద నా 

విని కనకంబుభంగిగను 4 బెంగ భవర్తము ప 

రనిదయనాయకుండును పి4శాల*వరబుక నభముం ఒగూ 

ల్పను దలవోయు నట్లఆఅ చె; + ధాషాన ఎదుడ్డ పబమె చంకా దా ర11 

‘| || eh § 1 వర 

సీ, నృపతియాజ్ఞ యెలేమి 4 నేమిది యనువాజ తేకుండుటను వీసి4కేక 

రుషము'లెల్ల స్వేద, దిశవుగుచుం గుల రల 

పోదగుస్థలికిన 4 బో లేక యాకులపడువట్టు సుని వుశధ్వనికి నోవు 
లెబ్బను బెదకుచు + నుఖ్తము ల్రకయుడ ముఖకాంతెచవ దు?ఖ4మునం గలంగె 

జే. ననిని భగ్నాంగములయిన + హాయములట్లు 
మృగములల్లను వే పరుళ4గె తంజూల 

2వయ్యె గతవుణనవూరుము 4 లంబరమువ 

నుండి పడునట్లు పతేగంబు 4 లుర్విం బడీయె, ౨౧౪ on pn లది 

చ, అనిలవి చంచలోర్తి యగు 4 నష్టవిధంబున నాకి పక్కమం 

బున నురు తేజముప్ప స న4ముం బొసరింపంగ నసేష్ప్టకాంయడె కా 

వున జలద వ జంబులటు 4 భూకికవంబున నెల్లరుం భయం 

బును గనునట్లు చేసి రవి+పుత్రుండు పొల్చెను నంకేనంబున౯ాః ౨౫౨ క్ 18 
గా 

పదునాల్లవ సక్షము సంపూరక్ష్మము 

1 సుగ్కేవో ఘీామపింగళ ః-ఆవియాఎము. 2 శ్రీణప్పు క్యా ఇన గ వో. ఆవివమమాం'ము. ఇట 

గ స్ర్రృహాశబ్బమునకు6 బరారుషులని యర్జము చెప్పనలయు. గృహములు ఖాంరకాల ము నెంబువనుండి 

వాపతికు లగుట యసంననవము గావ్రనను, స్టుగాన్షిము కజంపలనా. చ్రాణులు భూ తీతు గుబ 

శత్యు క్త మగుటయు6 గారణములుగా నీయర్థ ము సుసంగత మే, 
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-ంధుద్టు వాలి యుద్ధమునకు6 బోవం (బె యత్నింపం దాఠ హితము చెప్పుట, శశ 

చ, అనుజుండు థై ర్యమొప్పు నటు+లార్చిన యూపెనునాదముక౯ ముదం 

బునం దనకాంతలం గలిసి$ పాళ్చడునంజిపురంబునందు నుం 

డినయల వాలి యప్పుడు కడీందిమగంటిమి. బొల్ట్చువాండుగా 

వున సహియింపలేక వినె 4 భూతలము౯ వడకించు నాధ్వేనిన్. ౧౪ న్ 14 

క, వినినంతనె యొకసారిగ, ననంగమదమెల్లంబో యొ + నతిశయకోపం 

బును గాంచె నవనిముడి; యంత నతండుకొపమునందనదుఖభనయనములొకట ౯, 

"లే, ఎజ్ఞంబాఆింగ సంధన్టయం + దెట్టియాత 

పము చెలంగునొ యట్లిదె 4 పరయణసకాంతి 

తనువునకా మించ నప్పుడ 4కేండు రావూ 

వై Ww సియింపనున్నట్టి + యర్కురీతి. ౩3 ద్! 

నీ, కాంతిపీనుండ యెస్టిం శ గడు! 'శోధమునవాలిదంప్టాకరాళు. డై 4కగ జ్వలించు 

నగ్నివిధంబున + నంగము వెలయంగ వుదగ జో త్పాటిత4థమంజు పంక 

జములతోడను మృగణా+ళ ములతోడనునొప్పువ్రాదవుట్లు వెల సె; నిట్లనుజరవము 
చూరునశెంతీయు + నోరువరాకుండు. గావున వాలి వే4గమున భూమిం 

ఆ బగులం గొట్టురీతి తిం 4 బదముల నిడుచు యు 

ద్ధమున శీగుచుండెం + దార యపుడు 

ఫొయమునొంది తరగ 4 బరుగిడి నెమ్మి న 

తనిని గాంగిలించు+కొని దృఢముగ, 2 ర్17 

క, మదిం గలసౌవ్భాదమటు లృ య్యాదనునం గన్పడంగ ముందు 4 నధికళుభం బే 

ఫొదలలోం 'జేసెడుపల్కుల, వమదిరాత్నీ యు. బల్కు నిట్లు, ;4ముహిలో త్పాహో!, 

పక్క వినుము నదీవేగమువలె, ననివారంబగుచు వృద్ధి|యగునీ కో కోధం 

బును వేకువ శయనస్థల, మునుండి లేచుచును భు క్ష క! ముకా బూమాలకా, ౭ 

ఆ. విసరివై చునట్లు + విడువుమ్యాా; నిశ్మేషృ్యముగను; ననుజుతోడం + దగసమరము 
జేయంగోక్కె నీకు 4 జి త్తమునం గల, బేని రేపు పోరు 4 మివుడు వలదు. 

ఉ. ఏరండవాట నీవిటుల 4వ వి క్షమమొ ప్పంగ శిపుయుద్గముకా 

గోరికంజేయ లాఘువము $ గొబ్బున రాదు త్వదీయవై రికి౯ 

2 గారవ మబ్బంబోదు త్వీర4గా నివుడేగుట నామనంబునం 

దారయ మేబటంచు నిసు4+వుంతయు దోపగ లేదు నాయకా!. ౮4 521 

క, వలదని నేం జెప్పుటకుం, గలకారణమెల్ల వినుము + కపిపిరుండు ని౯ 

గలహమ్మునకు౯ బూర్వము, పిలిచెను గవ నీవు నపుడె + పృథుకోపమునక్,. 

క శయనా దుశ్ఞిత ౩ కాల్యం త్యజ భు కా మిన స్కజమ్-ఆనిమూా, ౨ సహసా తేన నిష్మా_.)మో 

మమ తావ నృరోచతే-ఆనిమా, 
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చ, వెలువడి యాతనిం గనుచు శ వికమమొప్పుచు నుండ నీవొగిం 
దలపడి సంగరంబున ని*తాంతము పె పై ంబడ్డీ తన్ని తోల బె 

బ్బలు దిని దిక్కులం గనుచు( 4 చాత నకం కిటు నిన్ను. జీకి యి 

మ్మలం జెనువీడనొంది యట + మున్టీవాతుల్ తనునొవ్వుంజేయలకా. ౧౦ 

చ, చనియను గాదె యట్టికకి వీqిస _త్తముండే మరలకా జవంబునళా 

నిను నని శేయంగా.్ విలువ 4 4 నెమిని వచ్చినజాడం జూడ నా 

తనికి నుహోసహాయము నిశతాంతము గల్లెనొ యేమొ! యంచు నా 

మనమున శంక గ లైడిని + మానక యింకొక మాట జె ప్పెన౯, ౧౧ న్ఫిత్తీ 

సీ, అతనినాదం బేను + నాలకింపంగం దోంచె నతనిదర్పము ప్రయ త్నాతిశయము 
ధ్వునియు నాటోపంబు 4 దలపోయ నొకగొప్పకారణంబుండకశ4గలుగందనుచు, 

నిపుడిటవచ్చుట 4 నెంచంగా నాయకా! యత డసహాయు(డై శ$యరుగుదెంచె 

నని తలంపంగలాదు + తనకు నమ్మికపుట్టునట్టి సహాయమే 4 యా శ్రయించి 

ఆ. యున్నవాండు గాన 4 నురుగర్జనములిట్లు, చేయుచున్నవాండు + చెవుమయెట్లు 
చెనుసహోయ మతేని+కిని గల్లెనని నీకు నెట్లు తెలిెసెనందు4 వేమొ నీవు. ౧౩ 

క. ఆతండు స్వభావనిపుణుండు, చేతోగరిమంబు గలిగి 4 ఇెలంగును గాన౯ 
ఈతతి సహాయబలమును, ఖ్యాతంబని నమ్మకుండ 4 నత(డెటువచ్చు౯. ౧౮ 

క, ఊరక మదినూహించుచు, వీరా! యిటు సల లేదు + వినుమా: మునుపే 
యారనీ కొడు కంగదుండేే కోరి ననుం గాంచి చెప్పం 4 గొంకక చేను౯. 

క్ల, వినియున్న దాన నీకుకొ, గన మలొనంహాక్చునదియ. 4 గాన వచింతుళా 

మనపుత్రుం డీయంగదుం డనయము చనినబ్లై తా విశహారముచేయక. ౧౫౪ 

క, వనమధ్యమునకు6 జని వృచ్చెను నచ్చట నాఫవ్తులగుచుం 4 జెలంగెడుచారుల్ 

వినివించినవా_ర్తల నాకును జెప్పెను విను మయాధ్య$కుం బ్రభు వగుచు౯, 

చ. నిరుపమశే "ర్వసారుండయి 4 నిర్జితేశ శ్రువునై న భామిభ్ళ 

ద్వరునకు బుత్తులిద్దజును 4 బాహఎపరా కృమయుక్రు లౌచు సం 
గరమున నోటమిం గనక 4 గ్రా 'లెడువారరు రామలత్షణుల్ 

వరయళులై ప్ర సిద్ధిగని 4 వారలు పొల్తురు సాటిలేళయే. ౧౭ ర్ఫీ0 

సీ, ఇత్య్వోకుకులమున 4 నిరువురు పుట్టినవారు దురానదుల్ 4 భాస్కరాత్మ 

జునకుసాయమువేయంశ గనుబుళ్యమూకా ద్రి క రుటెంచినారంటటథలయ౦దురాముం 

డిపు నీతమున? కే సహాయము వేయువాండట్, యాడ. డీ4వజుకె దనుజ 

వరుల వధించుచు 4 శ్రఖ్యాతి గన్నవాః డా యోధ నమ్థుల4ఉయం దతండు 

* తై, కోర్క_శుండయి పరబప4కాండనాశ 

నము నొనర్చి యు గాంతేధ4నంజయువలె 
mr 

* రామః పరబలా మర్టీ యుగాంతాన్నిరి ) వొట్టి: - ఆనిమూలమా, 



1094 ఆంధ కీ నుదావమాయణము 

న ప్రతీవాతుండుగా 6 బొల్లి 4+ యనుపమాన 

శ్లౌర్థసావాసముల( గన్న (చతుకుం తంట. ౧౮౪ రర 1 

'సీ, విను మమ్షహాత్తుండు + ఘనకతాంతు లై నట్టి సాధువర్యులకెల్ల 4 సాంద్ర విమల 
తరమగుభాయ సం+తతమిచ్చి తాపమ్హు నడంచి పొల్చెడునివా+సా రమైన 

వృకంబుపోలిక 4 వెలయు, దయాళు వాపన్నుల శెస్లిను $ బరమగతియు 

సంశయం టా రుల 4జనుల కెల్ల ను యశోముఖ్య భౌడనముసు+ము; మజేయతండు 

శా స్రుజన్టంబగు 4 జ్ఞానము లె"కికజ్ఞునము గలయట్టి4చతురు( డై 

జనకునాజ్ఞను శీర4సావహీంచి యొనర్పుభ కుండు హిమభామ$4పరగీతేంబు 

ధాతువ్రలకువలె 4 ఖాత గుణంబుల కెల్ల నాకరవుయి 4+ యెసంగపువా (డు 

కావ్రననే *యనీ4కములందు దుర్భయుండై యప్పమేయుండై 4 యలరు నమ్మ 

ఆ. హాత్తుతోడ నించుశకంతేయు బగ మన 
శీల? తగదు మనకు, 4 నింక నొక్క. 

పలుకు జెఫుదు కూర! 4 పరికించి యొకదోప. 

మేని నీకుం బూన్స + చెంచనుగద'. ౨౨ గ్కి2ి 

క, నిను నీకుకా హీ శమెద్దియొ, గనీ దాని వచింతు నేను + గావున దానికా 

విని యశ్షై యాచరింపుము, " వనజహీ తాత్మ్మజుని పిర4వర' వేగముగ౯. 3౩ 

కే. యావరాజ్యమందు + నభిషేక మొనకింపు బలము గలుగునట్టి4యలసవాజుని 

తోడ యుద్ధమివు + తొందజుపడి తీల్కసెట్టుకొనకు మిదియె + ప్రియము నీకు, 

క, జనపతి యగురామునితో,డను సఖస్టము చేయుటయు6 ద+డయకయొ సున్నీ 
టి 

వునితో వై రముదూరుమునం దోలుచు మిత్ర భావమును బొందుటయుక్ ,౨ 

ఆ. నీకు యు క్షమనుచు + నాకు దోంచుచునున్న 

దలసహోదరుండు 4 చెలిమి లాల 

నమున( దన్పందగినళ ప్ర ముఖుండె కద; యాతం 

డద్రినున్న( బురము4నందు నున్న, ౨౫ 86 

క. నునమునం దలంపుము బంధువుగునెకద యనుర్ణిం డదెటు ల$గుకొ నీకును నా 

తనివంటిబంధు విల జెంచును గనంబడం డింక్ నొకడు 4 ధూతపరజనా. ౨౬ 

చ, ధనము నొసంగి గౌరవము 4 తప్పక చేయుచు నీయనంతరం 

బున రవిసూను శెండవవి4భుం దగం జేయుము నీకు బంధువై 

యనుజు(డు వెల్చుంగా దె యటు+లౌట విరోధము మాని మితు,6గాం bey 
గ నతనినెంచి పార్శవ్రమునం + గాపుగ నుంజేడునట్లు చేయుమా. ౨౭౪ ల్కిరె 

ఆ. ఇప్పు డింతకంకు + నెన్నంగా వేతొక్క, గతియె నీకు లేదు 4 గాన నతని 

1 ఈసీసమాలిక వ్యాఖార్ట నార్ల ప్కకారము (నాయంబడినదని యొజుంగునది, 2 ఆనికము 

లందు=యుదములందు. క వనజహితాతే జుని=సు. గీ వుని, 
థై ఆ లో 
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సఖుని గాగ జేయుకౌర్యసారా! నాకు వ్రియముచేయ నీకు+ వేక్క యని, 
సీ. హితము నోరుదును నీ4కేనని నన్నును దలంచికి వేని య4శత్నమున చేను 

ప్రార్థించినందున 4 భవదీయహీతముచె గలిగించు నాదగు+పలుకు దీని. 
బాటించి యారీతిం + బంతమువిడనాడి కార్య మొనర్చు; మా గృవాము వదలి 
సుప్రసన్నుండవయి4+4ళుభతర వాక్యమువినవయ్య' కు, ధంబూను4+టనలందగదు 

ఆ, శ (క్ తుల్యుండగుచు 4 శెర్యసారుండై న 

కోసలాధినాధు4కొడుకుతోడ 
విగృవాంబు వేయ $ వేడ్క. నొందుట నీకుం 
దగదు శాంతమూన( + దగుదు వీవు. 3౦ ర్) 

చ, అని యిటు తార నాభునకు 4 వారము వేయంగం జాలు వాకర్ణిముకా 
మనమున నెంచి యట్టితతి 4+ నున్నన తోయపంగంబల్కెం గాదె నా 
తనిమది మృత్యుసంగతము + తతృమయంబున నౌట నంత నా 
తని కలపథస్టి వాక్కులు హీథతేంబులుగా వినరాకపోయెం జూ', 3౧ ర్41 

పదునె దవ సర్గము సంవూర్త ము. . 
ఎ. ౧ ర్ య . 

౧౯౬ వ సరము _ “7 శీ ఎలో చ 

గా 7 న న్ El 

రురు వాలి తారకు సమాధానము చెప్పి యుద్ద మునకు బయలువెడలుట. చ్లురుం- 

క, తారాధీశనిభానన, తార హితంబట్లు చెప్పం +దా వాలియు నా 
దార నదలించి యిట్ల నెం జారుముఖీ! యార్భటించు+సహాజాని పీనికా, ౧ 542 

కే, మిోందుమిక్కిలి శత్రు వై + మించువాని 

నెట్లు సె రింతు సంరంభ 4 మెట్టులో రు 

ఛీరువవుగాన నెటు వు 4 శూరులయి య 

ధర్షి తులయి యప తివాత4 కర్చు లగుచు, ౨ 548 

చ. చెలలౌడువారి ధిక్కృతిని + జేయుదు రే నెవశేని చాని ని 
ముల సహియించు కెట్లు? మృతి 4 బొందుటయె యగు మేలు నాకునుఎ 

గలవామునందు. బ్రీ తిగద! * కావున హీనగళుండు వీందు నా 
గలవాముచేయ రమ్మనుచు + గర్జిలుచుండ(గ ఏీనిశౌర్యముక, 3౪ గ్! 

క. కని యెట్టులోర్చియుందును, వనితా! రాముండు నన్ను + బాధింఛునటం 
చును ఖేద మొందకుముధ,ర్యనిశ్చ యుండుకృత ము నెలు. గు4(మహితుండతండునూ, 

క, కనుకనె యేయపరాధం, బును జేయనినాకుం బాహ్మమును జొంచెనునే 
పనినై నం జేయంలగలందే, వనజాతీ! మరలు మింక 4 వనితలతోడ౯. Hy 54 

చ. చనుమని సల్ము_ చుండ ననుం శ జానరొ! యింకను వెంబడించి న 

చ్చినఫలమేమి? నావయిని 4 జెందినసెహృదభ కులం దగం 
9 
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Xనంబడంజేసితీ విడియకాచె ముదంబును గూర్చు; నాదుత 
"మునికడ కేగి చేను రణ4ముం బొనరించెద సంభ్రమంబు నీ 
వును విశనాడు మాళశనిని 4 బోరునం గ్రవ్వడ ౧0తుం జంపంజూ!. ౭. రత్త! 

న్స్ ద్వంద్వయుజ్గంబుసం4డ దడిలోన శ్రాణముల్ తీయకుండంగ ౧బోరు+ తె తజింగ దె డెట్టా 

యనకుమాా, సంగరం4బున వానిప్రాణముల్ తీయకుండయణగంగాచు 4 తీ ద్రశ కి గ్ 
గలవాండం గాన వృ+శుంబుల మమష్టి ప్రహారంబులను నొచ్చు+నట్టు చేయలే 

బీడితుండయి పోవు4వేగ యాదు శ్షార్షరతచిత్తుం డని నాదుశీనతులగర్వ 
"లే, మును బ బ్రయత్నంబు సహియింపం$గను ౫లండె 

తరుణి! "యు క్షంబుం 'జెలివి యెం4తయు సహాయ 
మును నొనర్చితి స్నేవాంబు. + గనంబజు చితి 
వింక నాప్రాణములతోడు 4 పంకజూవ్నీ!, ౯ ర్శరి 

క, చనుమా! శవిజయంబును, 2౫ నున భాశిషములెచ్చి + కదలుము నేనా 
యనుజుని సుగ్మీవుని నని మొన గెల్లి యె మరలివత్తు 4 ముదమునం బురికీకొ, 

క అనవిని వ్రియవాదిని యా, వనితామణి తార యంత + స్వ్పపరవిషయమం 
దున మోమోటము గలదియె గనుక౯ బదు లేమిపల్క_4కయె ప్రాణేళు౯ా, 

దుడ్డు వాలి సు సు గ్రీవ్రల రెండవసంగరము. శుడుం- 

ఓక తనివారంగ నాలింగన, మును వేసికొనుచును మంద4ముగ నేడ్చుచు నా 
తనికి. బ్రదత్నీణ మొనరిచి, తనవిభునకు స్వ స్త కియనము$తగ గలుగుటనై. 

క. తనకు౯ నచింపందగుమం, త్రనికరముస జయముగోరి + తద్దయుం బూన్ని_కా 
బనిదాని నొనర్చుచు వగ, సున నేమియు, దోంపశేడుపున నంతివురి౯. ౧.౨ 

క, తరుణులతో. జొచ్చిను న్కి వరుస దారయును దోడి+వనితలతోం బో 
వ రయంబున నావాలియు, నురుతరకోపమును బొంది + యు గృ ఫణివలె౯, 

తే, దీర ర్భృనిక్నా సములతోడం + దెంపుమెజియ 

నగేరముసనుండి వెడలెను; 4 నై జమహిత 
"లేజుం డురుకోవీ యగువాలి+లీ | వ్రనినద 
వుడర నిట్టూర్పు లొలయంగ 4 సరం గనంగ, ౧౩౫ ర్ర్4 

క, నలుదెసలం బరికించుచుం బలుభంగుల నెంచుచు. గవి+వరుం డాతండు శ్రీ 

విలసిల్ల పూమవింగళు, జ్వలదనలాభుని ననీక4 సంనిద్ధుం బరుకా, ౧౪ ల్ఓర్ 
కే, వలువ గట్టిగ బిగియించి 4 వజలువానిం 

గనియె గురుకోపుకా వాలి 4 క్రాలుశౌర్య 

1 దర్పమొత్ర,౦ విశేస్యామి నచ ప్రాణ ర్వి మోవమ్య లే-అనిమాలము. 2 నివ ర స్వజయేనచా- 

అనిమూ, జయాశిపౌ-ఆని పాఠశాంతరము. జయాళిపం కృత్వా నిన క్ర న్వేళ్యర్థః- ఆని తీర్థులు. 

ఏ వాలినం ప్రీ యవాడినీ- అనియా. 4 చకార రుదతీ మందమ్-అనిమూ. 5 పృవిష్టా శ్లో కమూహీతా. 

అనిమా. 6 సుసంవీత మవస్ట్ర బ్ధమ్- -ఆనిమూ. వాససా నుష్టుపరివీక మ్- అనివ్యాఖ్య. 
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మునను నిలిచిన సూ శ్రీ వుం 4+ గని నసనము( 
చాను గట్టగ బిత్యించి +4 పూనె ననికీ. ౧౬ ర్ర6 

చ, అనుపమవ్ర్య యు కుం డగు4నాకకినాఢుండు వాలి యంబకం 
బును కైగియించి కట్టి యనిం + బూనినయుక్సవ మొప్ప ముష్టి ( ₹ 
కొని యనుజాతూ వై కరగ 4 చో ఢము పొంగ:౫ సూర్యుపు క్కు జొ 

యరినం దనముషై నెత్తుకొని + యాతుర మొప్పంగ వేడ్క మిజుంగ౯ా, ౧౭౪ 
కే, కన కమాతిక ధరియించి + క్రాలువాలి 

పెకి బో యను నాలి కోపమున నరుణ 

నయనుడై తనపెకి ర4ణంబుచేయ 
నిపుణుండై వేగదయున వచ్చు. 4 దపనజుం గని, ౧౮ ర్58 

నె 
చల 

చ, అనుజునియున్యోనుంబునకు 4 నాత్మ్మసహింపక యిట్లుపల్కె; ము 
వ్ల్ని గదముమోరి యియ్యదియు + చేకిచి వ్రేళ్లను బూన్కిమోజు దీ 
లు ఆగం 

నిని బిగియోంచది పట్టు కొని 4 నిల్చినవాండను జాము దీనితో 

నిను జవమొసప్పు _గ్రుద్దగన్ + నీయసువుల్ గొనిపోవు వేగమే, ౨౦ ర్ర్9 

చ, నుకుదథినాధు పుత్రు ౯ డిటు + మాటల నొవ్వ్షగ జేయ సూర్యుజుం 

డురుతర కోపమొచ్చ నిడె 4 యుద్ధతి నాఘనముష్టి. వేగ నీ 

శిరమున వ్రాక్ వ్రాాములం 4 జేవొని పోవును జూడు దుక్ష్యతీ! 

త్వరపడ నేల యంచనియె 4+ వాలియు. బెకొన నూర్యపు త్రుని౯. ౩౧౪4 560 

క. వీజికితు “వేగము మూఆంగం బొడువంగ సుగ్రీవుం డగ 4భూరి క్రుధ చేం 
గడువడి నజుకుచు న త్తి, నొడలంతయు ర క్తతటిని 4 నొగి మునుగంగకా, 

క్ర సెలయేశ్ల గూడు శ లము, వలె నొప్పి యతీండు మిగుల + త్వరంగామూలం 
బులతోడి సాలవ్ఫృతీము, బలమున: బెకలించి వీచి + వై చెం గడయ౯ ౨౩ 

తే,వజ్రమున గోబ్బకొండను 4 బగులంగొట్టి 

నక్టు లడ్లానిచే వాలీశియవయవముల 

విజిగిపడునక్షు కొసె; నా+వ్రేటున కత 

డంగ విహ్నాలశేల బూంది + యా రుం డగుచు, ౨3; క్65 

క, గురుభారసంయుశీ ౦బయి, పరంగెడువ ర్రకుల నావా భంగి జనించెకా 

గంరుజీవంశ ర్య బటులై , గరుడునియంతటిజవంబు + గలిగి యసములై . ౨౯౪ 

చ. అలతిభయదాక్పకుల్ దనర + నాసవాజన్తులు వూరి మాని కా 

పలెడిననసాయక ల్ బఅెను + బై కొని; రంతట శత్రువాంతలై 

వ్నీతి. దాసవార దిష్వ్రరను + ఛీ ద్రములకా వెదకంగం జొచ్చి శే 

పుతేగ ౬ బరన్సరంబు ఇబుల+పూర్తుండు శార్వ్రయుకుండు వాలియు౯, ల్6న్ 

క, వరుస అలయం పండై, పగంగె నుహోవీర్యు. డై నభానునుతుండుకా 



1028 ఆంధ్ర నీ మ దామోయణము 

బరిపూర్జ బలము తగ్గుట బరా క్రమవిహీనుం. డయ్యె + వాలియు నంత 

క తీనదర్చంబున సుగ్కై, వ్రునిడర్పము నడంపం జ్యుతిని 4 బొందినదర్పం 
బున స్ముగ్తివుండు కౌర్యం,బునం దగ్గియు నత్యమర్ష +మున లాఘవము౯ ౨౭ 

"క కనంబణిచె; నంత వారలు, ఘనభూాజము లందుకానుచుః + గాలెడు కాఖల్ 
గొనుచుం గొసలం గై కొను, చును దృ ప్రిం బొందక మతి 4 శుంభద్బ్చలుల . 

కీ, వజ కోటిసమాన +వరనఖంబుల ముష్టి ఘాతేంబులను జాను4ఘూతేములను 

గాళ్ళంజేతుల నెంతొ 4 క్రౌర్టంబునం గొట్టుకానుచువృత్రు,౦ండును+దనుజ వై రి 
యగునిం ద్ర్రుడుక్వలె 4 నతిభయంకరముగ నని చేసి; రావన4మునం జరించు 
నానరు లాయిద్ద 4 బూనిన క్రుథ రక్తసికాంగు.ల ధనిశచేయు మేఘ 

"జే, ములవలెన యితీ లేతరమును భయంక 
రార్భటుల నదలించుచు 4+ నని నొనర్చి: 

రంత నాముందు వానరశకాంతు. డినజు. 

డాత్యబలమున వ్నీణించి + యన్న యెదుట, 301 569 
కో నిలువంగంజూలక నలుదిక్కుల నాత్తాశయము తెలుపణగోకుచుం జూడం 

గ లలిం గనె రాముం డు,జ్ఞ ల కేజు(డు ఏరు. డంత 4 వానరపతినికా, 5౧4 

తే, ఆ ర్హునీం గాంచి యి౦ద్రజు + నడది చంప. 

దగినళరమేదియో యని + తలంచె మదిని; 

బిదప ఘోరవిపషా త్తద+ర్వీకరంబు 
వలె వెలింగెడు నతిఘోర4వాణమొండు. 9౨; ల్71 

చ. ధనువునం గూర్చి జ్యూలతీకల 4 దద్దయు మైోయంగం జేసీ కాలుం డొ 
య్యన దనకాలచ కృమును 4 నార్భటి మణ (గ లాగుమాడిి_ నా 

ధనువును శ్రోత్రరంధ్రమును 4 దడాంకంగ నీక్చెైను దానిఫోవముకా 
విని పతం ద్రముల్ మిగుల + భీతిని బొంది మహో ర్తి గుందుచు౯, 39 

ఆ, వియకాలరనము 4 వినీనట్లు తో(చక 

పణిచె మృగగణంబు 4+ భయమునొంది 

'జసలశేగె నంత 4+ వెన రాము డాళర 

మళ్లై విడువ బాణ 4 మతిజవమున, కర్మ ర్78 

చ, కులిశముఖ ౦గి మండుచును + గోయని యార్చుచు! జంచలాకృతి౯ 
వెలుంగుచు వాలివకుమున + వేగము చొచ్చెను, భూరి లేజుండై. 
బలమున వి కృవుంబునను + భెసిలు దాక పికుంజరుండు ని 

స్తులశర వేగఘాతమునం 4 దోడనేె భూస్థలిం చెల్లే నార్హుడై . ౨౬ ల్74 

1 వృవై స్పృశావై సృశిఖై ర్వ జృకోటినిఖై క్నృజై?-అనిమూ. 2 వేగే నాఖిహాతో వాలీ నిప 
పాఠ నుహితలే-అనిమూ. 
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సీ, కాంతివిహీనుండై +కవివ నేణ్యుండు స్పృృవాతప్పి యాశ్వయుజమం+దొప్పుపూర్ణి 

మను నుత్సవాంతం౦ంబుళ4ీనను నిలం ద్రోయఃగం బడెడునిం ద్రధప్పజ+మెడలిపుడమిం 
బడునట్లు వనేలవై6 € బడియె; నిట్లాకాము డాపుకువో త్తము౦ 4 డంక్య కాల 

మున నీశ్వరుం డాత్మ4ముఖముననుండి ధూమాయతాన్నిని గృక్కు_4నట్టు విలయ 

శే, కాలమృుత్యుస మంబయి ఖీ కనక హుష్యు 

భూమీతశంబయి పగతురం 4 బొలియంజేయం 

జాలి మెజుయుచు నున్నట్టి+శరము వాలి 

పెన వై చెను; బిదప నా¢వానరపతీ, 3౮ ర్7ర్ 

చ. అనిం దనువెల్ల ర కమయశీమై పసంగుందుటం 'జెల్విదప్పి పు 

ప్పనికరమండితం బగుచు 4 భాసిలునట్టి యశోకభూకువాం 

బనిలునితాంకునం బజెడుళీనట్లుగ నుత్సవమైన మింద గొ 

బ్బున6 బడునిం ద్ర కేశనము+పోల్కి_ని భూమిని వాలే నాకు, వగా 516 

జ Ire! నో పదునాజున సక్షము సంపూర్ష్మము, 

౧౭౨వ సర్లము. 

ఎర్జుర్దు వాలి రాముని దూణుటు. చుఢారా 

చ, అనిమొనం బౌరుషంబు గల4మాకపవినాభుడు రామబాణతెొ 

డనమున ఖన్నుండై. ధరం గ4+4కంకను డ్రాళ్ల్గ గొట్టలహాలు శా 

ఖని దులకించుచు౯ా బడియె 4 గేవలత ప్తసువర్షభూవమణా 
య్ = 

భిని ధరియించి చెల్వునను 4 లీలల గ్రాాలుమ దాం ద్రజుం డటళా, ౧4 5127 

ఆ, ము క్షరత్శ్ యగుచు6 4 బుడమినీబగు శ్ర, 

ధగజమురీతి నవయ్మవములు ధరణి 

దాఃకునట్లు పడీయె 4 నాక పీగణపతి 

నవని పె నంబడిన 4+ యంతలోన, ౫ 56 

క, వనజారిలేని యాకసృమును బోలుచు భూమి లేజ4మును బౌసెను; భూ 

మిని బడినయమ్మహోత్తుని, తనువును గాంకియును బ్రాణశకలికెర్యంబుల్, 5% 

క, విడువంగంజూలక యెప్పటి, వడువున నలరారుచుండె 4 నజ్రంబులచేం 

గడువెలయుచు నింద్రుం డొక్కపుడొసంగిన స్వక్ల మాల 4 పొదలుచు శ క్తి౯, 

క. హరినాథునితనువును నిర్భర కేజము ప్రాణములును $ చాయకయుండ౦ 

గ రహి నొనన్చెను వానగ,వరుః డావీరుండు బేవథీవరు. డనుకంప౯, ౫|| 

క, తన కిచ్చియున్నయాకాంచనమాలను దాల్చియుంట 4 సంధాన్టరాగం 

బున నంతట నావృతమొ, ఘనమిట్లుగం జూడనొ ప్పెం 4 గడునందముగ౯ా ౬ 
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నె 
౧ నేలపై గూలిన+వాలి దేహంబును గాంచనమాలయు( + గాయఘాలీి 

యగురాముశరమును4ననుమూ౭డు వెలయు చునుండుటం జూచుట4నుకుతరమగు 

నతని కేజము క్రివి+ధాకృతులను జేయంబడినయట్లు వెలింగెం 4 గడిఐది బాణ 

మయ్యడి తనచేత 4 నంతంబునొందిన వారికెల్లను దాను + స్వక్షమార్ల 

"లే. మును గలుగంజేయు రాముని4ధనున్రనుండి 

లభ 

వీడువంబడుటకు మహితుండై. 4 పీరు(డై న 

యాకశ్రత క్రతుపుత్రు,న 4 కపుడు పరమా 

గతలినీ నస దృశమౌా దాని( + గలుగంేనె, ౮ గ్ఓ9ి 

అని నిటు నేబం గూలి సెగళయాజ్నయగ్నివలక వెలుంగుచుకా 

భఘనశర మేసెనంచు నల4కమ్రుశరంబును వై చినట్టివి 

రుని నుతియించి యిట్లు తను 4 రూక్షశరంబున౦ గొట్టినట్టి యా 

తని చెలియంగ నల్లడలం ఉదా మెలమెల్లన( జూొడ్త్మి_( ద్రిప్పుచు౯. ణా ఛీరి4 

సురలోకంబున నుండియె, ధరణికి. బుణ్యము నశింప 4 దా దిగుభామోా 

శ్వరుం డ గుయయాతికరణికా, బరంగుచు. బ్రళ యంబునందుం4బరమేశ్వరుచే౯, 

పృుడమికీం ద్రోయంగాం + బడిననూర్వ్యునివలె; గ్రాలుచు నింద్రునిశకరణి ననిని 

మారొ_న రాక య4మరనాధువలె దుస్పవాండయివిశాల బా+వాుండున గుచు 
వారికింబో లె విశాల4మైనవశ్ము గాల మోమువెలుంగ న్ముద్దామకపీల 

నయనముల్ చెలువార 4 నై జపెరుషమొప్ప ధరణి పై. బడీయునుశద ప్పకనక 

చే, మాలి యగువాలీిని౯ రాజళ4మండనుండు 

గాంచి లతుణుండును దాను 4 గడువడిగ న 

తనిసమిీపంబునకు. బోయె  వినయ'మొప్పు 

వాలి యాబలయుక్తులం 4 జార్థివులను. ౧౨౪ 586 

చ, కని పరుషంబు ధర్మము దళగం గనుచుం దగునట్టు లొప్ప (గా 

ననియెను నీవు రాట్పుతుండ 4+ వాదువు ఖ్యాతిని గన్న వాడ వ్ర 

ర్విని మవహానీయవంశమున 4 విశ్రుతికెక్క. జనించినావు తా 
(ప్రునికరమందు౬ బ్రీతిగల4సాధుమనన్కు_6డ వెన్నిచూచిన౯, ౧౩౪ 581, 

. బలవిభవంబునం జెలంగు4వాండవు తేజము గబ్లువాండ వి 

ముల సకల వతంబులను 4 బొందు చేసిన వాడ విప్పు డ్ 
శ Ww) 

కలవహామునందు మొర్కొ_నను+గా నిను వేతొకచై రితోడ నా 
బలమును జూకి సంగరము 4 చాగుగంజవేయుచు నుండునంతేట౯ా. ౧౪ 88 

డే, నాదువతంబునందు బా+4ణంబుం దగుల 

5 4 అ a 
నేసితివిగా; పరాజ్ముఖు 4 నిట్లు చంపి 



ల 

el 

క్, 

కి ష్య ౦ధాకాండము = ౧౭ సక్షము 10381 

య్మి ప్రఖ్యాతి నొందికి + విచట నీవు 
ఎక్ రుణ నెజియనవాండు భూ4వకుండు ఘనుడు, గాక న్్9 

వ్రజలహితంబున 4 బాగుగ నొడించు వయగలవాండు నుళశక్వావామును జు 
యంచినవాంకును 4 దృఢతర వ వతుయమకవుం ష్టంకగురామ+ చంద్రు, డనుచు 
సకలభఘాతంబులు 4 సంతసంబున నీ యశము: బాకుచున్న వికమము దమము 
క్షమ ధర్త్మములు మజీ 4 సత్యపరాక్ష క మంబులు శహరాధులి 4 పొంగడం 
నర్ద మగు 'చడండనము నివి 4+ యవని 

గుణములందుకు ఏ కాజ! నద్దుణము. లివి 
యెల్ల నీయందు నుం నుండుట 4 నెజింగ నీదు 
సత్కులప్ర భవంబును 4+ సమతం దలంచి. ౧౮ £90 

, అనీ కరు చెంచు చుండగ. చి +$యాంగన తారయు: బోవవనేలయం 

చని హితముల్ వచించిననూ 4 4 నవ్వి మనంబున క్క చేయే 
యనుజునితోడం బోరంగ భథీయంబనలేకయె వ వచ్చినాక ని 
న్లననితజి౯ మణొక్క_రుని 4 గాంచుచు యుద్ధ మొన ర్చుచుం జరా 
కున నిటులున్నయప్పుడును; + క్లోణివిభుం డగుశాముః జీయని౯, ౧౯ 591 

. నను నేమిశేయ(డని మన, మున: దలంచియె యుంటి నై జథమును భవదియం 
బును గంటి నిపుడు తామా, వినిహాతవుతి ఏవ్ర ధక ర 4విరహీ తుంకవ్ర సూ, 

౨ ధర్శచివ్నా మొకటి 4 భకయించి ఫుత్చిళతా 

వారు దవయి తృ్ణము + సాం, వ్రముగమ 

లెని గప్పునొప్పు 4 చావివిధంచన 

నున్నవాండ విట్టి + నిన్ను నేను. ౨౧ 599 

'తెలియంగనై. తి; సజ్జను, న వేషము? దాల్చి వాని+వ్యాజంబున నీ 
కలరూపు తెలియకుండ, బలిమిం చేసికొని భన్నశ+*పావకుమా కి క కొ. ౨౧౪ 

కనంబడెడునిన్ను6 జాపా తుని నెటుంగకపోతి చేకముక( బట్టణమం 

దును నీకు చేమి యపకృతి] యును జేయంగ లేదు నుంత4యును నే చెవుదుకా, 

నిను చే నవమానంబును, గనంజేసినదియును లేదు4+గడ; వనమున. బం 
డను మూలంబులం దినుచుకొ, వని. దికుగుచు నుండునట్టిళవా నకు నన్ను, 
af) 

నిను మార్కొ_ని సంగరమున్కు నొనరుప కున్నట్టివాని 4 నొకునిం గనువా 

నిని బాప మొండెజుంగని, ననునేటికి. జంపి తవుడు 4 నరవర' యిచటకా, 

ఆం ధర్ష్య మధినయించు4దారుణకపటంబు, నీకు నై జమగుట 4 నేం శాన 

బడియె నిచట; నృవునివంశ సంభవ మొంది, చదువు నేర్చినట్టి+జనుం 'డెవండు. 

* రామః కరుణవేదీచ.ఆనియా. 
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సీ, ధర చేషంబున( + దన్ను నాచ్భాదించుకొని మది సంక్రేయం$బును దగంగ 

విడసాడి ఈూరమై + కడునింద్వ మగునిట్టి పాపకర్మ మొనర్పం4 బౌలుపడును? 

శాజకులంబున 4 గాఘవా! నీవును జనియించికివి ధర్మ్మ4మును నొనర్చు 

వాండవంచు. బ్రనిద్ది 4 వజలితి విట్లుండియును నభవున్రండవయుష్టను బరులను 

వంచింప నీరీతి + భవ్యురూపంబున నేలచరించెద + విట్లు నీవు 

ఆ సామదానములును + తమయు ధర్శ్యంబును 

సత్య ధ్రై ర్యములును 4 శౌర్య మళ్లు 

తప్పుంజేయువారి+దండించు చుంట యు 

రాజగుణములండ్రు, + రామ. యిమషో. ౨౭ 599 

క, వినుమా! ఫలమూలంబులం, దినుచు౯ గాననములందు( 4 దిరుగుచుం గాలం 

బునుగడపుమృ గములము మే,మనయంటదీది ప్ప, కృతిమాక్కుననియెబుగందగు౯, 

క, పురుషుండవు రాజవగుదువు, ధరణియు6 దపనీయము రజతేము నను మూండో 

దురమునకుం గారణములో, ధరణీశా! వీనియందు( + దమిం గల్లినదో, ౨౮౪ 

క, వనమున నిచ్చట దొర కెడు, ననుపషమఫలరాశియందు 4+ నధికాశయు నీ 

కును గల్లినదో చెపుమా, యను గృహము నీతి యివ్వి + యార్య నృవులకుక, 

సీ, ఆచరింప దగు+నట్టిధర్మంబులౌ నవి నీతిన్నిగ్స హ 4 మనెడునివ్వి 

దుష్టమహీళుల ఖీ కిష్టధర్మ్మంబులౌ నిల నిట్టు భూపవృ+త్తులను "వేటు 

వేజుగా నున్నయ్యవియెగాని యొండొంటింగలిసియుండంగ లే4దిల నని యెజు( 

గంగనౌ దన స్వేచ్చ4+గా నయానయములనటుని గృ హోను గ్ర+హముల 6 చేయం 

ఆ. దగదు కాన నృపులు 4 తమయిచ్చమెయి. బ్రవ_ర్తింపరాదు;నీదు+రతి తెలిస 

గామమే ప్ర ధాన 4 మూమహీాశా' నీకు, గారవమును నీవు 4 గోర వెపుడు. 90 

క, కోపస్ప్రభావుండవు మణి, భూపాలక! కృమము తప్పి + వొందుగం చేయం 

జూపట్టుదాని వదలుచు(, గాపురుషులరీతి వేజు4కార్య మొనరుపక, 3504 

క, తలంతువు గావున రామా!) యలరాజులనృ క్తి "స్టెర్య+మందక నీయం 

దొలయుచు వ్యత్య స్తంజై, చెలంగుచు నున్నయది యిట్లు + చేయందగు నే. 

క. ధనున్రను శరముల గొని యిచ్చను బోవుచు వేటపైెని 4 సంశసమున చే 

నినినై నం జంపుచున్నా, వనయము ధర్మమున శృద్ధ4యలరదు నీకు౯. క౧౪ 

చ. పరథన మిద్ది కూడదనుపద్ధతి నీమలియందు లేదు గా 

వరమున నింద్రియాళి చను+భంగిని స్వేచ్చంగం బోవుచుందు వో 

ధరణిప! కానం గాముమునం 4 దప్పంగరానివ్వవస్థ "లేదు ఛీ 

కరశర మేసి యొట్టి యపకారముచేయని నన్ను వానరు౯, 3౨౪ 607 

సే నయళ్ళ్చ వినయశ్నోభా నిగ్సిహాను గృహావపి, రాజనృ త్తి రసంక్షీర్ణా నన్భపాః కామవ్ఫ 

_ర్హీయః-అనిమూ. దీనివ్యాఖ్యా నార్థ మిట వి_స్హతేనని చయ్ అు ంగవలయూ, 



కివి ౦ధాకాండము = ౧౫ సక్షము. 1౧38 

క పరిమార్షతి కాకుక్లా. 3 పరమజుగు? పక ముగా + జగంగుపనిని ని 

ట్టరయక యొన 2 బే యింక సృమ్నుముువులక క నేమిదలయుకయబోంాం పబంచితో, 

జానీ, కాజహాంకేయు మజ బ్రాహణహంకయు గోవాక్యచెకిశ4కమతి మోకు 

డెల్ల స్పుడును శ్రాణ+హి౦ంసయే గోరెడునశతేఃడు ౨ నౌ వికుండును + నన్నకంకు 
ముందు పెండ్ల్తాడిన4మూసండు వీరెబ్బ నరకంబువకుం బోవ్రశదుకు; కుజ యును 
సభునిం జంపిన సవాండు4చాడిచెవ వ్పకువాండు గప స శ్త్రల్పగుండు బుజ్జ4కుండు పీకు 

చే, పాపవుతు లొందుజగముల: + బనమనీచ 

ములను బొందుదు; రనుమూన+ము గన లేదు; 

వేట యనునాట మావంటి+పృ్పథ్వాపతుల 
కరయసవాజమె యభ మిసు+ముంత లేము. ౩౫ 709 

క, ననునేటికి నిందించెన, వనంబో దువెయేము ధక (మం 3 దాస క్రిం 
గని వజిలుభవావృళు లగు, జనులకు నాకుక్పితంపు: +3 క్క మిడి శక 3౫ 

ఆ, జింక చర్య మువలం 4 బొంకముగా ధడి 

యింపః  దగుదు మజియు + నీమదీయ 

ములగు రోమజాలథములు పట్టువలెం బవి 

శ్రములు గావు నాదు+ నెముకగమియు. 5౫% 611 

దంత్యస్థివలెం బవి+త్రత నొందకుండును మావమకాంగ భవమా 4+ మాంసమక్తై 
భత్యురబు గాదుగా 4 + పంచనఖంబులా" మృగ ములలోపవల 4 మించునేందు 

పంది, యకవిముంక్ష పందియు నుడుమును శశకకూక్య అబు లిశనంఖ్య గలవి 

మాత్రమే బ్రాహణ+క్షైూనాధవై శల కర్రముల్ భతి ౦ప 4+ నన్యపంచ 
శే, నఖమృగంబు లభత్ష్మ్యుముల్ 4 నరపతిసుతే 

పండితులు మామకాంగభ 4వంబులె న 

యస్థిచర్మములను దాంక + రక్తై మాంస 
మును గహీంపకు నుమిడి 4 జనవిడితమె. 3౭ 612 

క. తినందగనిపంచనఖమృగ, జనిం గాంచిన వేను నిట్లు 4+ చంపంబడితి నే 

నునువాండను సర్వం బెజింగినతారయు హితతరంబుం 4 గీ రసము నగుచుక్, 

ఆ. నత్య మైన వా క్ళో (సము దయమున నాకు 

డెలిపె మోవామునను + చెఆనమాట 

దాటి మృత్యువశముం + దగ నందిజెని గటా! 

'యేమివగచిన నింక 4 నేమిఫలము?. 3౯ 614 

శీలసంపన్నయా4చెలువ ధూ స్తుండగుపతి గల్లియుండియు + భర్తలేని 
యట్లు లే యగునట్టు + బవనియధ ర్యార్ము నినుం బతిగాం బొందిశయును ననాభ 

* రాజహా బ్రహవో నోము గ్నూ ప్రాణిపధే 588, బా స్థీకః పరివేత్తాద సర్వె నియ 

గామినః -అనిమూఅబము, 

130 

x 

ew 
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, తనవనగుకటుశాడుల ను4దా తబలంబున6 

యేయగు, నితకుల 4 కెల్పగూఢకం౦బుగ నపక్ళతి గావించు 4న ట్లివాండ 

వింతె కాదు శకుండ 4 పీవ్ర ఈు,ద్రుండవు మిథ్యావినయమును + మేలుగాల 

: నభినయించువాండ 4 వఘకూపుండవుగాన 

మహీ త చిత్తు. డగుచు 4 త్యాపతివరుం 

జై నదశరభునకు థీ నాత్త్యజుం డవడెట్టు 

ఆ తివో యెజుంగ 4నయ్య'! చేను, రం 615 

రై / వ ద్ర్రంచివై చి ధ్ 
ర్మనిరతి. బానీ యంకుశము + మానుగ లత్యుముచేయ శెవ్వరై 
నను గనరాంగ వారలను 4 నాశమువేయుచు హా స్లిపొల్చున 

ట్రనువగు సచ్చరిత్ర మును 4 నారయేశే యపరాధియా జనుం 

గని తగనిత చేయందగు4గా యనుపెద్దల ధర్మ మార్లముం 

నగొనకయె ధర్శమార్లమున 4కుం దగ లోడ కిట్లు నన్ను ని 

వ్వనచరునికా వధించితి వ4భవ్వు మయు కము నెచుం 'బెద్దలా 

జనులకు నిందితంబయిన+సావాస కార్యము చేసీ నీవిం౯. రం 616 

తె. సజ్జ్ఞనులతోడం గలియుట 4+ సంభవించు,నేని వారలతో నీయశ4కృత్య మేను 

జేసినాండ నటంచని + చెప్పవలసి, యుండ నేమనిచెప్పుదు 4 వోయి కునుతి!. 

కే, అనపకారులమైన మా+యందు నీవు, గనంబజి చినట్టి యీపరాళ కృమము నీకు 

క్ల, 

పకి వ్ 

నపకృతిం జేనిసట్టిదై దై +త్వాధిపతుల, యందు జూపంగలాన మో?మువనినాథ. 

నాముందట నిలువంటడి, రామా! నాతోడ సంగ+రముచేనితి వే 

నామహితీబలముచేం దగి యామిత్రాత జునిం గనుదు 4 వది తప్పెగడా!. ర౫ 

క, కనంబడుచు నీవు సంగర,మును నాతో. జేయుబేని + భూపా! నాచెం 
తను జేర నళకమె న్యూ, విను పానవశంగతుండయి 4 విస్తృతి గనుచుక్ం 

క నిదురించువాని భుజగం బద నిది యని కజుచిచంపు+4న టవు ననుం 

సీ, 

బొదభాటున నిల్సీ కనం,గం దగక వధియించితివి పగంగొని రామా!. రజ 

తొలుచొ ల్ల నాసీత 4 నిల నెల్ల వెదకి యాయవలెనంచని నన్నె + యడిగియున్న 
నేనొక్కదినమున + నెలత యచ్చటనున్నం దెచ్చి నీసన్నిధి 4 నిచ్చియుందు 
నేకద్యా; నీయాజ్ఞ +నేం జేయు భాగ్యము కలుగక యేపోయెం4గా యటన్న 

యాశయమ్మును 'దెల్పు+నట్టు లింకను బల్కె; నినజునకే వ్రియ+మెన్ని చేయం 

దలంచి రావణునివ4ధమువకుం గద నన్ను. జంవీతి వీవు నాశసాయవుడిగి 
యుందువే నాతేని$ యుద్ధం బునం జంపి త్రాడుకంఠంబునం 4 దగిలిచికొని 
యీడిచి తెచ్చి నీ + కిచ్చి యేయుందునే నీయాజ్ఞ యేయైన 4 నేను మున్ను 
మధువై టభులు భుజ4మహీతీబలంబునం బాతాళమున నె క4న్పడకయుం౦డు 

ష్య జ నర్మప్రుదానా దాభిము కఖ్ష్యన నయుద్ధకరణమ్- ఆని మ హేళ్యరతీద్ధలు. 
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నీతిని నునిచిన + శ్వేతా శత; యనమహాప మొందినయట్టి॥ శు కిని బలిమి 
వాయవవనుండు నాశ$యనుసల నోర్చి కెచ్చినయట్లు కనుజుండు + సీత జలధి 
జలమధ్యమున మజా+చ్చట నైన నునిచిన నాధీంచి తెచ్చి మొ4నంగి యుందు; 
రాజ్యమందున్నట్టి+కవిసుతునేటికి వెకలంగొట్టికి వని 4 తకయ కతేండు 
తస్నడుగంగ = డాం 4+ వలంచునేమోయన తాను త్తకం బీయ౭4కల(చినట్టి 

పల్కులురాంగ నిశప్పగిది మజ్యుయిల్కె నేశుమృతుర్ణివును బొం+దినయవతల 
నతడు కీశాధిప4త్వంబు పూనుట తగు నమ జంపిరాజ్యం బు4మనతండొండం 
దగుం గాని యుకకితో4దావుణకలవాంబుం 'చేయుచుండంగధక్ష్మ4చింతమాని 

యి. ట్లధర్మమున న4హీనాంబకముక నకొ బడ వేయుటయు నిది 4 పాడిగాదు 
నీరపరాధిని వాలి + నేకేల చంపితి నని రాఘవుండు చింత4నందు నమచుం 
దలపోసి పల్కెడుశపలుకుల నిట్లను బుడి నవాంజెల్లం 4+ బొలియుటనలో 

సహజమే కావున 4 జకులిబ్లు కాలముచేనె న మరణంబుం + జెందుటనంగ 
న 

. సవాజు మగుచునుండ6ం 4 జనునద్ది యట్లుండు. 

గాక; నీవు నాకుం 4 గానయుడక 

నను వధించినడి యి6ం4కను నీకు యుక్తం బె 

యనుచు దోంచునేని శ యందుల కిట, ౫౦౪ 62 

. పలుకుము సదు త్తరంబో, యిలేశసుత! యనుచు వాలి 4యి బ్ల నువాతి౯ 

బొలియింపంజాలువేడనం గలయపచు మహి తాత్తుం డతడు శీ కడుంబిడితుండై 

అంతక్ం కు మిగుల 4 నధికంబుగాం ఖుల్క 

వదన మెండ నంత + భౌనుమూా ర్రి 

పగిది వెలుంగుచు న్నశ4పరమాత్తు "రామునిః 

గనుచు నూరకుండె 4 మన మడలం౫. ౫౫ 6) | 

పదునేశవ సర్షము సంపూర్మము, 

౧౮ = క సర్లము, 

ఫరా వాలీ పృశ్ళృయుఐకో రాముడు తిన ఇతే మిచ్చుట. చయల 

ఛశరవాతుం. తై మనస్థి ఎతియు. 4 కాలం బోవలో వాలి రామభూా 
వరు వినయంబు ధర్మమును 4 భావము: గల్లి హితంబున తగం 

బరువమునై నవా కస్టతతిం 4 బళల్కను; రాముడు నివృభుండుగాం 

బరంగుదివాకరుండువలె + వారిని బాసినయబ్దరీతిగకా. ౧౪ 62 

ఉపశాంతు( డగునన్ని4$యొ ప్పుననివ్స/) భండగుచు నిశ్చేన్షు(కై $యమల కాంతిం 
బానీయుండిన వారీ4శ్వరుం గని ధ ర్థార్థగుణయు క్రమై నీతి. + గొమరుమోణు 
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ఒన్ జ వాక్టమొప్పంగ నిట్లు + పల్కెను జక్కలగా ధర్మము గాను మక్థంబు లౌక్ 
కాచారములం దెలిశ$యక వరుక్ట ౦ బుగాం జకజియించియుండి య౪జ్ఞానమువల 

తే, నను నదోము నిందించెద 4 వనయదీతి, సామ్య. బుద్ధిసంప న్ను లాశచార వే త్త 

ర్ 

క్ల, 

చ, 

లయినవృద్దుల నడిగి ధ+ర్యాది కములల ఎజెలీయశే క పిచపలతే4వల న నిను, క 

నను నిందిం; వగయూననితి, ౩ వనకానన జే శై లయు _క్ష4వసుధ యిది తగ 

ఘనులయి యిత్న్యూకుకులం, బున బుట్టినన్ఫపుల దగు చు,4బొలు పారుంజుమి.! 

నునుజుల మృగ పక్షీ గణం, బును గాచుట తప్పు గలం 4 బూనిక శితం 

గనంజేయుటయును వారల, కనయము దగియుండునట్లి $ యధికారములే, ౬ 

ధరణిని డాని ధక్ర్యవతి 4 తథ్యవచస్కు డు సాధునూర్షత 
త్పరుండును నె నయాభరత పార్టివు, జెలెడునాతం డెన్నంగా 

నిరతము ధర్మ" కామముల ఖీ నియ భావము నర్థత త్తవ్రము౯ 

నరవుతిచే చెటుంగున నరశవర్య్యు(డుసుమ్తు కవి వ్రడాధిపా, an 629 
3 ల 

లేని గృహోను గృవాంబుల4నియతి నెటింగ 

క, 

గె 

పాలనము చేయుచున్నాండు 4 భవ్యనీతి 

దండనము లివి రెండు సత్యంబు శాస్త్ర 

విహీతవకా వి కృమంబు న్మేఏికునందు. ౭4 680 

స్థిరముగ నిల్చి చెలంగునొ, ధరణెకు(డు భరతుం డతండు 4 తగినపగిదింగా 
నరయునొ చేశము కాలము, సరిగా నిపుడతండె సుమ్ము + త్షాపత్సి వాలీ !, ౮ 

ఆభరతుండు నృ+పార్హ ధర్మ ంబును ననుసరించి యొసంగి4+నట్టి యాజ్ఞ 

వహియించి మేము మ్ా4వలె నితరమహీశు లీభూమి నంతట థీ నిట్లు ధర్మ 

వృద్ధిని మదింగోరి 4 యిస్థధ ర్మ ౦బునం జరియించుచున్నాము; 4 నరపతివరు. 
డయ ధర ర్యవత్సలుం 4 డోయినేయాభరతుండు ధ ర్వాభీరలింగని 4 ధరణెనెల్ల 

తే, భాలనము చేయుచుండ నె+న్వండు ధర్మ 
హాని సేయంగలండు? మే4ముందణము స్వే 

ధర్మనిరతులమయి భూమి+ధవునియాజ్ఞ 

ముందు నిడుకొనీ కాననథములం దిరుగుచు, ౧౦౪ 652 

చ, తనదగుధర్య మార్గమును + దప్పి చరించెడువాని నర్హడం 

క 

డనమును భాండం జేయుచు వ4నంబున నిచ్చట నున్నవార మో 

వనచర! ధర్యమార్లమును 4 బాసినవా(డను నీవు చేయుకా 
ర్యనిచయముం౦ గనుంగ్ 'నినథనై నను నిందను బొందువాండ వే. ౧౧౪ 6058 

కామవ్యాపారమె నీ కౌముఖ్యము కాన భూధ4 వార్ష పథమునం 
చేమాత్ర ముండ తే దను, నీమాట యథార్థము సుమ! 4 యిది తగునొకో... 

3 సౌశ్యు వానకుచాపల్యాత్ -అనిమూ. 



కివ్క 0ధాకాండము = ౧లో సర్గము. 1081 

2౯, తమగన్నతం డి యన్నయుం, దవకుకా వికర్ణియు నొసం” + ధన్వునిలాం జే 
న్ 

కిరవా[కు పి మువ్వ్వకు, జనకులు సుము శా వ విహితథసకశే యిడియ యా, 

కం జియింపగలం 4 కలంచువాక 

“ భావింపవఎయు ఖీ ధా = చ్నుయు న 
య డీ మా 

నుజ పూకులు సుగుణాల. ళన నలకశిష్యుం 
రో | 

కు పు పుత్ర, ౨నుచువే 4 యన్నవలయు. ౧౯ 536 

న 
el FX 

wu | { 

ఘూ నో రీస్ 

= జి ౮ 
"కొ సుజమలకువు నది, ౩ కానంగ న మగు చు 4 నాలుకు జుమా. 

OX నినుంబో (టో కెట్లు తెలియును?, విను! భూత వ్రజమునందు 4 వెంయుమెనములం 

దును నిండీయుండి సకలంబును నాపరమౌాత్మ్య మెకంయడె 4 వోలం జెలియుకొ. 

తే, శుభము నకుభంబు చెటు? నా4శకుభతముండు 

వినుము జనుపూంభధుC డాత్త్యతుం4ల్యనకు లం స్నీ 

మంతనము చేయునట్లు దు4స్సా ్వంతులై న 
చపలకపులను గూడి చంళచలుండ వీవు. ౧౫; 689 

క, ఎంతగ నాలోచించిన, సుంతీయు నెజుగంగందగునె + శుభమార్లము; నే 

నింతకు మును శిష్యూనుజ, సంతతులను బు శ్రులను మం + జూటితిం గాదే. ౧౬ 

కే. దానిభావమె స్పష్టమె + తనరునట్లు 
ఇప్పువాండ సోవంబున 4 నిప్పటివలె 

నన్ను నిందింపందగదు వాశనర ' మనంబు 

నందు. దలపోయునూ ! జెలిఠయంగనగును ౧౭ 641 

క, నినునేటికిం జంపితినో, వినవయ్యా ! కారణంబు 4 వివకింతు సనా 

తనభర్ష్డము విడిచియె యను,జునిఖార్యను బొండెడీ వశశుభ మాక్షమిదా. ౧౮ 

క. నిను. జంవుట కీదె కారణ, మని తలంపుము; రవితనూజు( 4 డనుజూతుండుగా 

వ్రున బుత్రతుల్యుండగు నా,తేనిపత్ని యు. గోడలగును 4 దలయపంగ నీకుక్లా, 

క, వనచర! మవోత్తుండగు నీ యనుజుండు జీవించియుండ 4+ నఘవంబగు ని 

ప్పనికిం బొరంబడి కామం, బున నాతనివనిత వును 4 బొందితివి కటా'. ౧౯” 

జే, ధర మార్లంబు విడనాడి $ తీలంచినట్టు 

లెల్ల వ క్రించుచును వానళి రేం ద! యనుజు 

సత్ని తోడ సుఖంచె దిశప్పాపముసశె 
శిక్ష యిది నీకు నాచేతం 4 చేయంబడియె ౨౦ 645 

1 జ్యేష్టా భా భాతా పితా చైవ వ యళశ్చా విద్యాం వ్రయచ్చతి, త్ర తయ వే పిత క్లేయో b 

భకే్య పథి హీ ఏ ర్తెనః-ఆనిమా. 
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సీ. శికుదీనికి నీను 4 చేయవచ్చునుగాని నధియింపనేలని 4+ పలికెదవాకా? 
కవీ యూధ నాథ ! లోక విరుద్దమైనట్ట యాచారమును బూని $ యర మున 

నిం 
క్ గదా శ 

యావారమును మౌని 4 యమలధర్ష్మమునకు వ్యతి ₹కముగ నున్న+యత నిశిత్ష 
చేయంగం దగుంగాని 4 చి శమునండెన్న నింశకన్నను నిగ 4+హింపవే టు 

ఆ, పాయమనః:గ లేదు + పరమభూధవకుల, మందుం బుటి నాడ + నటులౌాట 
నీనొనర్చినట్టి+నిరయదమౌా పాపమునకు కిక చేసి+లిని దగినటు. అం 646 

క్క తనయ సహోదరి యనుజుని, వనితను గామాతురత నెశవండు గలియునో 
విను మతీనిం జంపుటయె చృక్కనిశిత యటంచు. బల్కు6(4గా సృతులెల్ల౯, 

చ భరతుండు రాజు మే నుతనీ4థవారము పార్ధివు నాజ్ఞ చేయు నా 
దరమును గన్నవారము స్వ+తకం త్రము మా కిసుమంత లేదు నీ 
వరయక ధర్మమార్షము న4హంకృతి మితేతి పెట్టు నిన్ను నే 
కరణి నువేతుచేయనగుం!? 4 గావ్రన శిక్షయొనర్పంగాంబడె౯ా. ౨౩ 618 

చ. ధరణివుం డొటచే గురు వ4తండగుం బ్రాజ్ఞుడుగాన ధర్మమా 
రరతిని పీకకుండ(గం ద4గం బ్రజలం గనిపెట్టి యుండున 
బృరతేండు స్వేచ్చంగాం దిరుగుఖవారల శిక్షయొ నర్చు కృత్య మం 

దరని సహస్త నెత్రుండయి 4 యండణిం గాంచుచునుండు వానరా!. ౨౮ 

చ, శీలిపతి నాజ్వ నేవిధిగం + చేకొనీ మేమును ధర్శ్యమార్లవి 

చ్యుతిం గను త్వత్సమానుల మ4హోద్యము మొప్పంగ శివచేయునా 
ద్భలి గలవారమై వను౪)4 నెల్ల 6 జరించుచు నున్నవార మ 

ప్రతియని ఇెప్పంగాం దగిన్మపాఫప మొనర్చితి వీవు వానరా!, ౨౫% 650 

సీ, వినుము! సు గ్రీ వున$కును నాకు: గలమై త్రి సౌమిత్రికిని నాకు + సఖ్యమెట్లు 
దృఢతమమో యట్లి+ దేయగు దారకై రాజ్యముకొజుకు విళత్రత్వు మలరె 
నతండు నావ్నేమము+నందె యాస క్రుండై యున్నాండు గావున + నూరకుండ 
వచ్చునే చేనును + బ్రతినచెసితి వానరులసన్ని ధిని నిన్ను 4+ గలనC గూల్లు 

తే, ననియు గావున నాబోటి 4మనుజు డెట్టు 

లాడి తప్పంగవచ్చు? న4చ్చాట నిన్ని 
కారణంబుల థర్మయు4 క్రముగ శిక్ష 

చేసినాండను దగినట్లు 4 బాసం గావ, ౨౮ 651 

క, అనుజుని భార్యను బలిమిని, గ్ 'నినట్టిమహాఘమునకు. + గొదువపడనిశి 

తను బొందినాండ నిది తగు, నని నీవంగీకదింపళనగు నిద్దానికా, ౨౮౪ 652 

క, కనుక న్నిను శితీంచుట, యనునది యేరీతినై న + నరసినధర్మ్మం 

1 జరసీం భగినీం వాపి భార్యాం వా హ్యనుజస్యయః బృ్రచశేతే నరః కామా త్తీస్య దం 

డో వధ స పతః-_అనిమూ. ధస్ఫ్సు్రై 
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బనందగునుగాని య క్రముమని చెప్పంగరాడటంచు + శకయుము మదిలో౯. 

క్క వినుమా! ధక్షృంబునె చుక్కనిగతి. బాలించుకున్న శగాడిలినఖు : కుక్ 
న్న mn 3 

దనమి తునిశతువు దొరకిన నికపీంపంగ వలయు 4 గశవెణ్యా, ౯ 654 
WY గ క పై 1 

క, నీవాధక మునే గొన్కుదే. వానర! నిన్ను ని గ +హించికకాక ల బం ల అనీ ఆ ఛై 5 4 5 గా రై Mri, et న జ శ, $350 5 సం 0 

ట్ మా సనో నీ 

భీవెకరించినయభమువం, గావలసిన చే యటంచుం 4 గడం దలంపనౌ, 390 

క మును మనువు సడాశారం,బును గూర్చియె కెండుక్షోక4ముల వివకించాకా 
నిపుణు బవ్వా,నిని గె కొనియున్నజబారు 4+ నేనును వానికా, 3౩౧ 6656 

క, వరికించియె తద్రైతిగ, వకునం జని చేసినా౭డ 4 వాని. జఇలిపెన౯ 

“నకు లఘము చేయువారలు, ధకణీశ్వర కికనొందం + దగుదుర యేని౯. 3౧౬ 

చ. మును వొనరించినట్టియఘ ముల్ నశియింప:గల బుణ్యవంతులౌ 

జనులవిభంబునం దని స్వర్షమునందుదు, రాన్ఫవుండు శ 

తను గనునట్టుచేసినను 4 జక్కంగ వానికి కిక చేయ శే 
చనుండని పంపిన జనుండు + చౌర్వ్చుసమారక్షితపాపహానుడౌ. 334 609 

క, నరవరుండుమా త్ర వమూవనిం బరికింపక వడలినందుశవబంనకా దడాల ద 

స్క్రపాపమొందు” నని మను, పరికీ ర్రితధర్మము లివి + ప్రథికము లుర్వి౯,393 

౭లో . ఉకుతరపాప మి+ప్తానరించినట్లవు మును క్రమణుం డఖఘ4ము నొనరించె 

న త్తి మక్కు_లకుందుడయించిన యాక్యుండ్ మాంధాత 4 యతని కతిభ 

యంకరళిక్ష నా4యస్టిన విధించెను నృవు లేమజీయున్నషప్పు 4 డితరు లభుము 
లను జేసియున్నారు 4+ జనపాలు రంతట నప్రవుత్తులు నౌచు 4 నర్హశికు 

కే. లను విధింతురు వానిచేశత నఘముద్ది, యంతరించు నిప్పటికిని + నవని నట్లు 
జరగుచున్నది; వానరశనామజేంద్ర:, కాన నిందులకయి తాహ్మమూనవలదు, 

క, వనచర! పరికొపంబును, గనిన౯ ఫలమేమి గలది4కంజాలును నీ 

హపొనరింపయిడినశిత్షయు, విను ఢర్యము ననుసరించి 4+ విధియింపంబడెక౯ా. 3౫% 

2కు మేమును స్వతంత్రులమునుం, గామునుమా, శా స్త్రములకు4గలకాలము లో 

నె మెలగు చుండువారము; ,భా మోళులమ య్యు స్వేచ్చ 4బూనమువినుమి!. 
మయా 

కక్క వసచర! విరా! కారణ,మును వేజెకదాని వివరథముగం జెప్పెచనీ 

కును నదియు హేతుయు క్త్రము,గనుంకు. గావునను జక్క.(4గా నద్దానిక్, 

వయస గ వ్ జ ods అ జు పరి న re tun ము ] పయస్య స్యాపి కర్ర వం నర మే వామపశ్యతః -ఆనియమాబము కతు దర్మ మే వాను 

న్థితాః-అనిమాలము. సబ స్థితాః, కా స్త్రవశ్యా ఇవ్యెర్థ *-అని వ్యాఖ్య . ఈపద్య చతు క్థృపాదము 

న గ నునా స పతిపాదన వ సై గె నన సందర్భా నుసారము స్పహైక్ళ పృతిపాద ముని వా యంబడిన 3 కారణం వారిప్పుంగం, యచ్చుత్వా 

హీతును ద్వీర-అనిమాలము. 
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లో 

కో ఏీనుమోమవ్రు పిదప గోభం,బును నావె( బూనకుందూ+న్రు ననుక' యమునిం 

టిని జూడంబంపుదు ననుచు, మును పల్కి_లి,దాంగియుండి4 మ్రుచ్చు వఏిధమున౯, 

క, ననుం జంవీనాండ వంటివి వన చర! నీవిట్లు లన్న4వాక్కుల కస్త 

న న ,వసునం బరితాపము లేదని, కోపము క కల్ల ననుచు థీ నాత్ర, చణజుంగుమా!. 

న్ మనుజులు పొెదలయం4దును డాగియుండి మో 

కనంబడుచుండియో 4 వనులనుండి 

బహాూవిధన్చుగముల $ వలలు పన్నియొ పాశ 

ములు వై చియో, మోసము లగు పెక్కు 
వ్యాపారము చేత 4 బట్టుచు నున్నారు; 

మణీయు మొంసాష్థలౌ 4 మానవులొగిం 
బరుగెత్పుచున్నను 4 భయప ేడియున్నను 

బాధించువార లె4వ్యీరును తేరు 

శే. గదయటంచు భయంబేమి 4 గనకయున్న 

క 

క్ల 

నేనుతీయెయున్న మ త్రత 4 నెజుంగకున్నం 
జంపుచున్నారు మృగముల + దెంపుయబూని 

దీన నేదోవ లేశంబు 4 గానయడదు. రం 666 

ఏను ధర్మకౌశలంబునం, దన రెడురాజర్షులును నిత తాంతశముదమున£౯ా 

వనములకు వేంటటలాడంగల జనుచున్నా రిద్ది జగతి + సాజమకాటే'. రం $67 
నీవన శాఖామృగమనవు, కావున మృగ గణమునందుం 4 గలుపందగుదు వో 
యో వానర! నాతోడను, నీవని యొనరించు చెదుట 4 నిలిచియె యున్న౯ 

. అనీ చేయకున్న భేదం, బనునది యూహీంపనేల 4 యనుజునితో నీ 
వని చేయుచుండ వాణం,బునం జంవితి దీననేల 4 పొగిలెద వింకకా. ఈం 

కే, వానశేశ్వర! శుభము, జీవనము, దుర్గ 

కో 

సీ 

భమ గుథర్శంబు, రాజులే 4 ప్రజల కెల్ల 

గలుగంజేయుచు నుందు రింశదులకు సంక 
యంబు లే 'దెంతమాత్రమే 4 నాత్మ రగనిన. ళ_౨4 670 

సురలే భూస్థ లమున నర, శరీరముల. దాల్చే ధర్మ ఉసంరతణత 

త్పరులై నరపాలకుతై , తిరుగుదు రచ్లాటచే శీ $8ిపతుల వాలీ! ౪౩ 671 

అ ప్రియంబులు పల్కు +న ర మేమా  త్రముగాదు నిందింపగ4+రాదు హీంన 

చేయ రాదశై యా+ చే. పింపరాదు నీవన్న ధర్మమ్ము ర4వంతయొనం 
దెలియకయుండి శకీ4వలము రోషము. బూని శేండ్రి తాతలనుండి 4 తప్పకుండ 

వచ్చుధర్యంబును థీ వదలక యున్నట్టినన్ను దూవించేద 4 విన్నిసారు 

ఆ. లనియె; 'రాముడడిట్టు 4 లాడినపల్కును, సార్ధకంబు చేయ 4 నతేనిం ఇంది 
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ళు 

చా 
క్లో శా a చ ణ్ జా + oo i 

అయా ప్పని పూతేము యటంచెజలగ్ 4 వి నపుంగవ్రవండు దోవమేు 
గసనబపదంచు నెంచి యటు 4 గర్పమున౯ అపాయము నందే 
3 ఎవ వక్ష § జో వజ డేకు. బన యమ పకముం కలచి 4 చింకొలి చెకులు మాకే యంకటక౯. భీ౬ 678 

ఆ. గొప్పవిషయమందు: 4 గొంకక యల్పూండు 

బదులు చెప్పంబూను4పని యహితము 
సర్వ్రవిదుండ వీవు 4 సక్షహీ కుండను 
నేను బదులు చెప్ప నేక్తు నెట్టు. ౮౭ 616 

చ తెలివియెలేక యు క్రముగం 4+ డెంవున నాడిననాదుమూటలం 
గలంగక నాదుదోషమును 4 గాదిలి ప్రేమం బ్రమాడ మంచు లో 
దలంచి శమింపషంగావలయు 4 ద త్తస్టవిదుంకడవు సర్వథభక్షముల్ 

తెలిసినవాడ వెంశేయును 4 దీనుల బోచెకువాంక వోవిభూ, ఈ౮ 677 
చ జనులకు మేలుచేయుటశె 4 సంతతముం దలపోయువాంయడ వొ 

నీ, 

ఆం 

య్యన సకలాగ్థముల్ గనినథయటిమహోత్తుండ వెన్న నీవ్ర డం 
యై ర —- యె 

డనమిది దాని కారణమళనందగుపాప మిదంచునెంచు న 
ప్పని భవదియబుద్ధి యొకభంగిని గాంచి ప్రసన్నమై తగుకా. ర౯ 678 
భర్యజ్ఞ' రామ' క+ రవ్యంబు చేసినవవా౭ంశంగాను నొనర్పథవలనుపడని 
య,కృమెమును జేస్కినట్టివాండను గాన ధర్యయు_క్రంబుగాం 4 దగినయట్టి 
పల్ము_న “నీదు పా+పముల శమియించితి” కటంచు. బల్క్ యోశదీను నన్ను 
గాపాచువమూా! మృతి 4 గాంచితినని నన్ను. గూర్చి కోకింపను + గోనులాంగి 

యిన 'తారంగూర్చి 4 యఫఖలబంధువులను,గూర్చి వగవంగాని 4 గుణగరిమ్టు 
డగుచు హోటకాంగ4దాభఖిరాముండగు, నంగదునిగుజించి + యడలువాయడ, 

చ. జనిమొద వీంతడాంక నుత4న త్తముండాతేండు లాలితుందు గాం 

దనరినవా(డు గావున బత న్ననుం గానక దీనుండై మనం 
బున వగనొంది కార్శసమును 4 బొందంగలండు తటాకమెట్లు వీ 

తనిఖల వారియె కృశతం 4 దాం గనునట్టులె శ్రీరఘూ త్తమా!, కిం 680 

క వమి(యుం "జఊలియనివాలుండు, రామా! తా రాత్త్యజుండు ని4రంతేర మతనికా 

గోమ్మున6 జంచితి నాకో, యామహితబలుండు నాకు4నాత్శజు(డు సుమోా!, 
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క. కరుణను వానిని నీవ్రను, బరమాత్తా! కావ వలయు + భాస్క_రసుతు నా 
వరసుతు నిరువుర సమమతిల బరికింపుము యొక్క_రితిం 4 బార్జినవముఖ్యా'. ౫౩౪ 

క, కృ త్యాకృత్యంబులలో, నిత్యము త వ్చేమియున్న + నీవేగద యే 
వ్యత్వయ మెన్నక గావంగ, నతర్ణి య మొ ండింపగై న 4 నఢిపతి వింకకా. ౨౫ 

తే, భరతీలక్షుణులందు నో+పార్టి వేంద! 
యెట్టి వీ లీయు( గలదొ యూశ4ముర్వ్రురందుం 
నట్టి వ్రీతియె యుంచుమా! 4$ యనవవతము 
తార యేదోవ. మెజు6గని+తన్వ యయ, ౫౫ 684 

క, నానెలంతగాన చానం, గానండగు దోషమున ని+ కామము వ్యథలం 
బూనినతారను భాస్క_ర,నూనుం డవమతిని జేయం+జూడకయుండకా, ౫౬ 

శె, కటుదిటము చేయుమా! + మాత లేంద! ల అట —శ క్ 
నీయను గృవామొందుచు + నీకు లోను 
గాం బ్రవర్హిల్లుచు౯ా భవ+త్కమ్రుచి త్త 
మునకు దగినట్టులుండునే + ననిశమేను. ౫౬; 696 

క, ధరణిం బాలింపందగు, నురుళ_క్సిం గాంచీయుందు  నొకజగమేకా 
చరయ సురరాజ్యము, నా,కరస్థముగ? జేసికానంగం 4 గలుగుదు రామా!. 

ein . అటులై ననేల నాాయనుకంపనొందక యిట్లూనర్శితి వను దేని నాకు 
నీవలనకా మృతి 4 నేవిధినై నను బొంనంగా(దగునను + బుద్ధి గలదు 
గావున నానాధ్వి 4 కడంగ వారించిన ననుజునితోడ ద్వుం+చ్యావావంబు 
చేయంగా వచ్చితి 4 నీయెడకని యిట్లు వారినాయకుండు వినయమునం బల్మ్కి_ 

ఆ. యూరకుండె; నంత + నురుతేరజ్ఞునంబు, గలిగి పలుకుచున్న శకపివరుం గని 
ధర్మత_త్తవ్రమెల్ల ( + దగినట్టు “నామసం,పన్న వాక్కు_లలర( 4 బలి కె నృపతి. 

చ, తనయునిపాలనంబున వ్య+ధం గనంబోకుము సుంతయేని మే 
మనయము( బూని చేయందగ4నట్టియఘావహమైన క లశేన్ట్ముం 
బొనరిచినారమంచును మ4ముం దలపోయుచు. జింతనొందంగాయ 
జనదు ఛభవత్కృ తాఘమును 4 స్వ్పాంతమునందు. దలంచి వానరా. ౬౧ 69 

శే, చింతనొందకు నీవొన+ర్సి నయభఘమును 
బట్టి ప్రాచితీమును చీక్షటవలన మేము 

నీకును విధించినారము 4 నిశ్చయముగ 
ధర్మమే యది యని మది: 6 దలంచినాము. ౬౧ 690 

సి, ధరణీళుం డెవ్వండు 4 దండింపందగు వాని డండించునో మతి 4 దండ్యు.జెవండు 
దండ్లితుండగునొ యిళీద్దజు వారు దండన మొనరించుటను శిత4ననుభవించు 

* సామసంపన్సయావాచా-అనిమాలము, 
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గ్రా జ 
య 

కాన శానో కప4కారమే నీవును ండనంబును బొండి శ చాన వగత్ర 
శ 

కమకృత్యుంబు4లను నెటు వేక్చుట( సాకంబునక బాల + బడయెవుడు, 
ఓద్ 

జ బుస మా స నేన కా జరు సళ ఇ జే, పాపజూలుండవె భక నిమి పరలౌడు 
వా 

నై జరూపంబునుం బొందిశనాంక విపుడు 

వనచరో త్తమ : మదింగలశభ యప మోహ 

కొకముల నెల్ల వదలుదుథగాక యింక. ౬ర ఓం] 

Lg, ప్రారబ్దకర్మసాపము, గా రాజిలు విధిని మాటఆం4గా శక్షంకో 

యేవీతినె న నీకు౯కా వారబము దాటరాదు 4 జ.వాకుచ వ౯. ౭౪4 692 
ద 6 లాటీ మా 

చ. వనచర' యంగదుండు పి పళ కిని నీయెకంోల్లి యుంజజా( 

క నటులు దాను వరితెనొ 4 కంజహీ తాక జు నందునటి క 
నల ని —£ లై టో 

తిని యిడి తత్పి(యుండయి యళశవనతవ పలు నమ వండి గా? 
నలా చాప్స్ # 

గనుచు నుదీయవత్స్పలతం 4 గాంచి సుజంచెడుంగాక యెప్పుడు౯. ౭౫4 698 

చ. అనీ యిటు ధర్శ్యమాక్షరతు4డో మహి ఆాత్తుండునై ర కా వనీకా 

దనుజులం దుుంచుమేటియగు 4 ధారణినానుండు చకుగా వచిం హో లా 
చినమధురో కుల న్వినుచుం + జి త్రము జ్ఞానపదాగ్ర మొంద ని 

క 
ట్ర్లనియెను యు క్షమై తనర 4 నాకపినాభుడు భ్క్షియుక్తుండె. ౬౬౪ 694 

2ద. అతిభయడప్ర తాప, డివి4డాధిపతులష్ట, భవచ్చకాభివీ 

డితుండనుగాన నిన్నును గ4కింపక ప్రష్షెయె లేమి దూజీకెకా 
శీతిపవ రేణ్య ! దీని మదిం + శేర్పక సై పుము నీమనంబునం 

దతిశయమైన ప్రే ము చెలుఖవా రెడు గావుత నాపయిం డగకా, ౬24 695 

రురు వారి మృతుం౫గుట - తౌర వారికశకు వచ్చుట. వధం 

చ, నరపతి బాణఘాతము మ4నంబుం బగుల్చంగ నేలపైని దా 

నొరంగినయక్కవీ శ్వరుండు 4 యు_క్రిచెలంగలో6 జెప్పినట్టియా 

ధరణివువాక్యముల్ పేని నిశతాంతము నన్ను తమింవు మంచు వి 

స్వారమునం బల్కి_ యేమియును + బల్క_క యూరకయుండె నంతటకా, ౧ 696 

మ, మును సుగ్మీవుండు వై చినట్టియుపలంశబుల్ దేవాముం జీల్ప వృ 

ఈనికా యావాతిం జాలనొచ్చి రఘుభూా4కాంతాంబకస్సార వే 
జర. మనా వత్తాలి. చంజయటం. 

1 త్యయా విధానం హక్య గృ్య-అని మూ. విధానం విధిః ప్రారబ్దం కన్నేసి యాపక్ -ఆని 

వ్యాఖ్య, 2 ఇదం మెహీం ద్రోపమఖిమవి, క్షమ._ఆనిమూా, 



i044 ఆంధృశీ మద్రామాయణము 

దన చే జి త్రము దూల నింప్రసుతుం డం4తకా మృత్యు వుంబొందు చో 
ఘనమూార్భకా మునింగ౯ రఘూ త్రము శరాశఘాతేంబునకా భూమిపై, ౨౪ 

చ. వనచరనాయకుండు వడి + స్వర్షము నొండెనటంచు నక్కవీ 
శునినసతి కార తా వినియ 4 నూకుండు నీవతి రామువేత6 జా 

నని మొన6 జంపంగాంబడియ + నంచొని న, పీయమై భయంకరం 
బును నగుమాట వే వినుచుం 4 బొక్కుచు ఫీకిలి యాత్మ జన్ముతో౯. 34 698 

క. పలువిధములగు కకుర్ణిలం + బర్వేతగువా 
వలెను జెల్వారు కీప్కీంధ 4+ లలన వెడలి 

వచ్చె నంగ దు సెవించు+వన చ నేంద్రు, 
లతీభయం౦కరవి కృము 4 లెనవారు. ర్య 699 

చ, ధనువును దాల్గియున్నసనృప4కేల్లజు రాముసిం గాంచినంత శే 
చనుభయమండి వే చని; వెన్క_కు; మేటిమృగంబు వావంగా. 
గనినమృ గాల వ్యూహమును 4 గున్ననం బాసి భయంబు సై కొనం 
గను జనునట్లు వాలీ మృతిం + గాంచంగ భీకిలి పాజీపోవు న 
వ్వనచరుల౯ా భయాతురుల  వారిజలోచన చూ౫ దోవలో౯. ౬ 700 

సీ. వగల గుంది నృపునకు4భయపకి తేద్బాణములు వెంట నంట: గాయగ లగి పాజు 
చున్నవారో యన 4 నుకుజవమునం బాటుచున్న వారల(జూచిశయువిడ పొగలి 
వారికీట్లనిపల్కె_ + వనచరులార! కౌ ద్రాకారుండై తేమ్ము(4డై న రవిజుం 
డన్నను, వాలి రా4జ్యంబు( బేవానుటకై లామునివేత దూ4రంబుచ నెడు 

నే, భయద బాణము వేయంగం. 4 బంచి మృృతినిం 

బొందంగాం జేసె మోకెన్న +4భూమి లేదు 
గాదె భయమేల మోాకీంక( 4 గానమోర 
లెవనియనుచరులో యక్క_+వీంద్రువాలి. ౮౪ 701 

క, విడనాడి దిక్కుమాలిన, వడువున భయ మొంది యేల+పాఅుచు నున్నా 
రుడుగుండు చెప్పుడటంచని, యడిగెను; దగం గామరూపు+లగు నాశఠపులకా, 

చ. వన చరనాథుపత్ని యిటు+వల్క్్ననమాటల నాలకించి యి 

టనిరి సయు_క్రికంబగుచు 4 నప్పటికి౯ హీతమైనయట్లు; నీ 
తేనయు(డు జీవయు కృుండయి 4 తండ్రి కియం దగియున్న వాండు కా 
వున నింక వెన్మ_ శేగుసుఖ4భూతుని నంగదుం బుతృరత్నముక, ౧౦౪ ₹08 

క, కాపాడుకొనుము రఘువర్కు చూపంబున యముడు వచ్చి + దాఠతరబలో 
ద్రీపకునిం జంపి నై కొని, వే పోవుచు నున్నవాండు 4 విబుధనగరికి౯, ౧౧ 104 

క, అనుజుండు వె చినతరువులం బెనువాపొణముల వాలి 4 వి కృమమొప్పం 
గను బో వంద్రోచి శ్రీరాముని వజృసమౌాన బాణథముల నిహతుండై , ౧౩ 
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ఆ. పడినవాండు, దివిజశవతెనముండగు వాలి, వకినం బువముకుండ్ని 4 వెడలి వచ్చి 
నట్టి మూభలటాళి 4 యంతయు భయమునం జాటుతాన్న దిహష క 4సగవు 3 కేగ, 

క నగరమహాదార్టైరంబును, బిగియించి దృథుంబుగాలగ + వ్ కమమున( గా 
వంగవలయు నంగదున్ రాజుగ నభఖి పే. కిరపవలయు 4 కభలన్నమున౯, ౧౩54 

కం నరపతిపడమును నంగదుంజు రహి౯ వహియింపంగాం ౫౫౦ బీకిని వా 
నరు లెల్ల సొప్పియుండంగులరు గావున నిట్లుచేయ ఖీ లలనామణినే '. రాళ 

క, ఓరుచిశానన! తాశా!', యీరీతిం జేయవేని + సీపురినుుండం 
గోరము సుమా. యిప్పుస, వై కులు కపులెల్హం బుకెక్ 4 వచ్చి కడంకకా. ౧౪౮౪ 

క, మనవస కులు తేప్పం ద క్కి నదుర్గంబులను నెల్ల 4 “గనుకమెజు య. గె 

కొనుదురు; వేకొనంగా నే, మనియందువయేనీ వాలి + యా గ్రవాయుతుండై. . 
వీ వనచరులను నొంద4జఆను బుకివెడలించా మును వారిలోంగొం షట నయమాక్ర, 

భార్యల నెడంబాసిశవందురువారును మణీ కొంద ఆతరుల+కుహిళలను స్వ 

భార్యలుగా నెంచి +4 వారి గె  కొనియు9డు వారును వారి నై 4+ వారా కనొందు 

వారును క్షాతులా థీ ఛాస్మ_రపుత్రాదులును రా వారిశవలన మనకును 
ఆ. సతత సాధగసంబు + సమకూడుచునె యుండు, ననిరి; వారలెట్లు 4త న కుం బలుక 

నంతరం బొసంగ 4న నయ్యల్పబుద్దుల, పలుకు లాలకించి 4 వెలంది యంత. 

క. సుకుచిరహాసము తోయ, బరికీంచి స్వబుద్ధివై భ4వమునకు సరిగా 
బరమజ్ఞానముతో' వన,చకరులార' వినుండు నాదు+స్వాంకే తష్టంబుక౯ా. ౧౭ 172 

చ. వనచరసింహు(డై యతుల భాగ్యము వొల్ప్చెసలార నొప్పు నిం 

ద్రునితనయుండు నాషప్రీ యుంటె 4 ధూర్త రవాతుండయి వోవుచుండ ని 

కను సుతు.డెల? రాజన్ట్మ్నం4గా నికనేమిటి? కీశ్షకీరముం 

గనిన ఫలం వింకేల? రఘు4కాంతుని బాణము సోంకినందునకొ, ౧౮౪ 118 

చ. ధరణి బరుండియున్న మహీ 4త ప్రియ చిత్తుని పాదయుగ్యనం 
కరువాసమోప మేను గనం+గా వడినేగెద) నంచు( బల్క్ దు 

ర్భరతరశోక వేగమునం + బాజుచు నేడ్చుచు( గంది యంతటకా 

నరము నురంబు నొక్క_మొగి 4 జేతులతో నవిరామభంగిగక్, ౨౦ 714 
*తే, వోూందుకొనుచును బోయె నా4మేదినిం గన; 

నట్లు పరుగున జోయి మా4యావిముఖ్య 

దనుజ వరులయుద్ధంబుల. 4 దమకు నపజ 

యంబె యెజులనివారల + నడచి మించి. ౨౧ 715 

. అనిమొన శతమళ్లు. 4 డతులవ జము వై చు పోలిక బరతేం4బులను వై చు 

కూరు(డై వాతీముల్ 4 సొరిది “హొక్కటం జేరి నంటి వేగము థీ నన్ని మేము 
రై 

* పాంతోరం జోన వేంద్రాణాం సమచె ష్వనివ ర్తినామ్-ఆనిమూ, 
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ము వెనుగర్జి త4ములకు సమానమా ధగినియును శతమఖ4పౌరుషసమ 
వారుషంబును గల్లి 4 వజులి యొక్క_విధంబు గాంగ వర్షించి ని4కామవిరతిః 

స్త జెందినట్టి మేఘమునలె + నొంది శాంతి 
నబిచువారలలోం జక్క 4 నలుచుశ క్రి 
గలిగి భూరుండునయి శూర కల్సితాంబ 
కమున హాతుశయి యిలంబడి 4 శ్రాలువాలి. ౨౨ 716 

క, తనపతిని దారం గాంచెను, ఘను(డాతండు మజీయు[ బలల+ఖండమునం డా 
*ఛను బూని సింవావాతమా, ఘనపంచాస్యంబురీలిం 4 గనంబడుచుండె౯ 

న్స్ శ "ర్యాదిసద్దుణ4నంప త్తి చేం బూజ్యుం. డయ్యును సోదరు 4 నతివంగొనిన 
యభమున శ్రీరాము 4 నంబకహతుండయి యుండుట సర్వలో4కో త్తరమయి 
యర్చనీయంబయి ఖీ యమలధ్వజాలంకృతంబయి వ్, మా+ర్థంబు "వెలయు 
'వేదికాన్విళతవుయి  వివధరవాసకారణమున గరుడపరా కృమమున 

తే, నున్మథిత మగువై తమ + ట్లుర్వినుండె; 
నంత. దారయు. బతిచంత 4 నాయత ధను 
వూని నిలుచున్న రాముని 4+ వానియనుజు, 
దనవిభుని సోడరునిని గాం4+చెను సరగున. ౨౫% 718 

చ. వనితయు నంత భ_ర్తృృరిపుళవక్షము దాటి జవంబు మోజింగాం 
జని రణనీమం జంపంబడి + మ్మోస్థలి వై ( బడియున్నప్రాణ నా 
థుని; గని చెంత కేగి వగతోం గని చచ్చి నటం చెటింగి మూ 
రను మునింగ౯ మహాతురత్ర + వాస్థలిపై 6 బడియెకా శవాకృతికా. ౨౬౪ 

ఆ తరుణి నిదురనొంది + తగ మేలుకొనినట్టు, లపుడు లేచి పతిని 4 నార్యవుత్ర! 
యనుచు జీరి యెజ్సె;4*నంతట మృత్యు పాాశములంగట్టంబడిన+స్వ వ్రియుంగని. 

చ. సెనురవమొప్ప నేడ్చె నిటు 4+ భీరువు శారికవోలె నేడ్చు చుకా 
చనపతిం బీల్చుచున్నయల తారను నచ్చట శేగుడాంచి వే 
జనకుని గాంచి దీనుండయి + సత్త సము బూసినయంగదుం గనుం 
గొని రవినూను. డాత్మంగల4కోపముం బాసి *విపూదమొందెం దాక ౨౮౪ 

పందొమ్మిదవ సరము సంపూర్ణము, 

1 నర్షంతం నర్లతౌం ఫీమం-ఆనిమా,. 2 శారూలే నామిష స్యా ్ టే మృగరాజం హతం ఎ ట ది థి 
యిథా-ఆనిమయూ. శార్జూలేన సింహీన- అని వ్యాఖ్య. కాస్దాఇళబ్దమునకు వై జయంతినిఫఘుంటువున 
సింహమర్భ మని యున్నది, తె సు గన పున రుళ్టాయ-అనిమూ. 4 సందితేం మృత్యుదామఖిః = ఆని 
మూ. 5 విపాద మగమ త్కేస్ట్రం దృష్ట్యా బాంగద మాగతకొ-అనిమా. ఇట “నాల్మే(౧లకోపము6 
చొసి'” యనునది మూలమున లేనిది, ఐన నిది పద్యారమును జక్క గాం బోషీంచును గాన నిట య్ నుండందగిన చేయని యొజుం/సనది, 
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క, తారాధి నరుకా, తెరయు క ఖం. డ్ యం 
(క వా 
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క పరంగెడుళరమున వాతుండై, ధరణి ఒడియున్న విభుని: 

బకిసరము చేరి మెయిడీ, 'తపణియు చాహాువ్రు? 6 జూంపీ + కమిమిాఆెంగక ,౧౪ 

ఆ. గెంగలించుకొనియెం 4 ౫ స 

అగా 

౫౭ ల్వుచు, వజ జ ఆల్టో ౩3 వశవాన శోందు. 

కరసమాభివాతున్( 4 బరతు దక్కే మూలవ్భతుమట్టు + నేలంగహాలి, ౨ గని 

క, తనత్యబ బలుకకయుండిన, వనచక పతిం గాంచి తార + పరమాతుకమొ 
వనటం దూలుచు కోకించెను వీరా రాశ్రతేవి ప్లవగ +జమ్షండవుగడా. కె 1జెల్ 

చ. అనిమొన నీచువి కమ మ4హోర్టము గాదె తబంప నాయకా! 

మనమున నేని జపా నొకథమాజును జేనియెజుంగ దీననె 

కనంబడునన్ను: జూచి పం దణపాయవి బెల? యి యిష్పుడొ' ల 

వనచరనాథ. త్వాన్భకళులు సత్తములి లెట్లు భూాస్థలి౯. రః 726 

క, శయనింపరు నూ! నీవిటు, కయను దుటయు క్త మింకం + జాలును లెమ్మా 

శయనో త్తవమున వీవింక్, శేయనింప్పుము క భూ భూ మనుండం + బనునే నాథా. ౫ 

నుండవయ్యును న వవయవవవలిథరం. 

గాంగిటం జేక్పయున్నావు 4 గవదలకుండ, ౬ 728 

సీ, వరో త్రమా: నీవు 4 భూరితావకధక్ష మౌాపోత్త స్టమున స్వక్ష+ మాక్ల్షమందుం 
గవ ౦ధవలెం బడిశక్ గవీయంబగు వ త్ యొక నగరంబు 4 నెజీం డగంగ 

నిర్మి ంచుకొనినట్లు 4 నిశ్చయంబుగ దెలియంగవచ్చెడు. గాన 4 నవల జనల 

దలోచికి ఏ్వ్రు నక్ష అరితిం బొల్పుచు మధుగంధముల మోాటు4మహీ తవనము 

"లే. లందు మముగహాడి త గునను4$యంబులందు 

సలుపుచుండిన కేళుల4నమయః జేన్ 

తివిగదా!; హూకియూథ హకివి బలాన్య్యు6 

డవ్రగదా! యిట్టినీవు నేనుతన వదల, ౮౪ 729 

క, నేనివు డానందంబును, గానను మజీయొక్కతటతిని 4 గానీ నిన్నుం 

గానం జనునన్న యాకయు, మూనసమున "తేదుగాె + మహితవిచారా!. ౯ 

కం కనుకకా దుగఖమహోర్ష వమున మునింిక్కె నేవు బాణ+మున నివాతు(కవై 

కనుమూసి ధర ణింగూలంగం గనులంజూచియును నాదు45 68న వా దయముళ 
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ర్ వగ పెల్టున వేయిగ నిచె, పగులక యున్నయది కాన. + బాపషాణం బే 
యగునని చెప్పంజను నో యగణై ర్యా! యనుజుభార్య+యగు రుమ నీవ్రకా, 

తే, అపవారించికి వాతని + నతికకినతం బుభము వెడలంగ నక్షచితి + వరయ దాని 
ఫలమె నీకును నిప్పుడు4గలిచెంగాజె?, వనచ శేశ్వుర! నీహితశమును దలంచుచు, 

క, హీతములు వల్మ్కితి నప్పుడు, హీతభావీణి నంచు నెటులళే నను నీ వ 
తే దూవమీంచితివి౫డా!, మతిముంతా ! విరలభ్యా4+మంజులపదముకొ, ౧౨ 1784 

క, కరగతము వేనికొాంటివి సురపురి యావనవిలాస4కు భ రూపముల౯ 
స్మరతం త్రంబుల నేర్చునం బరంగినయచ్చరల మదుల 4 బ్రమధథించెడునూ!.౧౩ 

“చ. ఒరులకుం జిక్కినట్టి మహి+మోన్నతి మించిన వాని నిన్ను ని 
ర్భరబల సంపదక౯ వీవళు + వారకచేయుచు నంతంబోక సో 
దరవళ మొందం చేసినది 4 తావక జీవిత మృత్యు రూపమై 
పరంగినకాలమే సుము' థ్రు+వంబిది యొవ్విధినై నం జూచినకా, ౧౪ 786 

క, మును దుఃఖమే యజుంగక వనమున సంతోషమలర 4 మనుదానచె య 
య్యును వై ధవ్యంబున ద్రీననౌచు వగనొందంగలను 4 నాథా! యింకకా. ౧౫ 

సీ, వీకుండై మజినుకుఠ4మారుండై. సుఖ మొందనక్హు (జై యున్న యో4యంగ దుండు 
నీచేత బ్రీతిచే 4 నిత|ోపలాలితుం చగుచుండు నిళమి6చ 4 నవని. బిన్న 
తండ్రి సుగ్కవుండు థీ దారుణ క్రోధాభిమూర్భితుండయి కూర4ముగం నంగ 
"నే దేశమందునో4 యేమియు దో (వక నశియించు గాదె? యో4నాథ'తయనుచుం 

శే, బలికి వచ్చినయంగదు + లలనచూూాచి 

ధర్మవత్సలు నినుంగ న్నతండ్రి, దర్శ 

2నీయయు నిప్పుడె చాడుమా 4 నాయనా' యి 

కను జనకుం జూడ నెవీధీం4 గాదు నిజము. ౧౭ 789 

“చ, అని పతిం గాంచి దారగత4మానగరంబున కేగ నీన్ర వాం 
ఛను గొనియున్నవాండవు విశళాలభుజా! సుతరత్నముం గరం 
బున డెవులించి మస్తకము $ మూర్మ్క్కొని యూజడిలంగం బల్కు మిం 
కను వచియింపలాం దగీన4క మృమృదూ కులం జెప్పుమా! దయక౭౯. ౧౮ 1739 

1 కాలో నిస్ఫంక యో నూనం జీవితాంతేకర స్తవ, బలాశ్యో నావపన్నోోసి సుగ్సీవ స్యావకో 

పశం-ఆనిమాలము. 2 దుర్గ భం దర్శనం నత్స తన తస్య భవిష్యతి - అనిమాలము. ఎవ్విధింగాదు 

నిజము- అను దానిని రసపుష్టి చేయంగలదనుతలంపున పాచ్చుగాం జేర్చంబడినది. తె సా సమాసాద్య 

భర్తారం పరిస్వజత భామినీ, ఇషు ణాఖ్సిహతం దృ స్ట్వై వాలినం కుంజరోపమం-అఆనుక్లోక మధిక 
పాఠముగా నిట జేర్చయిడినది. ఇది కృ తార్థచాధకమని గోవిందరాజమ హేళతీర్ధలు వ్యాఖ్య 
చేయక వదలిరి. చేను నక్షే వదలితినని తెలియందగు,. 



కిరి ౦ధా కాంకము = ౩౦ సరము, 1049 

My 

గలవు నిష, ంటకంఒగు 4 క పుల రాజ 
మే దిగులు లేక హోయిశా 4 వేలుమింక, ఆ 710 

క, అనిపలికి మరణ వాలిం, గని వానకనాఢ యుస్లుథగా ఇ డ్బెడున 
నృ నుకంప: బిలిచి య. నునయ మొం౫ం“: జేయ 4 వడ్షియెమొకటూా, 

క. కనుమా యిదె నీఛా భార్యలు, వనటంగుందుచును నిటక + వచ్చిన వా శీ 
వనితల. బెక్కం క్ష జోను నొ,క్కని య. గనం దథగ చె వకేకా? ౨౧ 

క అని తారయేక్వంగా విని, వన చర పతిభార్య లెల్ల + న: గుందుయ నా 
తనిసుతు నంళదు డినుపి గని కౌయటం: కేప్పకొనుచు: + గడుడ్ నమునకా 

క. విలపించి రిట్లు ఆార మొ, దలుగాం గలవార లెల్ల (4 దపనవీయమహాో 
జఫులచార్టుంగద! శర్యసు, విలానణాజబాూ' మహ త 4 ఏిముకవార' యిచే, 

చ. తన యుని నంగదు నగ్టీకిచి 4 తక్షయు దూరమునందు. నున్న టే 
సనివసతి౯ మదింనొనుచుం $ పాల శరత్తులు కాపురంబుే 
యను జనచేలపోయి దు! వ్రీశీయాత్త జు సద్దుణజాలమందు నీ 
కును సరివచ్చువాని వికి 4 | గొబ్బువర బోవుట యుక్త మెట్లగుకా, ౨౩ ఇష్ట 

చ, మనమున కింపుంగార్చం దగుశమంజాలభాపము గల్లునో వ్రీయా 

తనయుని నంగదాఖ్యు నను 4 డారుణకీకిని ఏకి దూరమా 
పదమందునుండుటకు 4 స్వాంతమునం దొ నిశ్చయించి పో 

వను బయనంబు వేసితివె + పల్యువు యీ మపరాధ మేము చే 
నినయది యున్నదో కకుణం + జేకొని కావుము పైపు దానినికా, ౨౮ 146 

చ, అనితరళ క్తి క్రి! దీర్భ భుజ 4 యాత త్యెనెజుంగ క య,వ్రియంబు చే 
నినయినం జేని సియున్న నిట 4 నీచే వయుగ్మముసోంక నాళికం 
బును దమి వంచి (మొ,క్కెదను 4 భూరితరంబగుత ప్పెయెన చా 
నిని శమియింపగావలయు 4 2 నేర్చన నిట్టిచె దెకాదె నాయకా, ౨౫ 747 

1 qe వైపద్యార్థ్యమే మర 6 జాలవెగము చెప్పలయికనది. ఇవ మూలాను పార మేకాని 
స్వకల్పీతము గాదని యెజటుంగవబలయు. 2 నెద్చననిట్తిదెకాచె -అఆశమునిది కనవోవషక మన్ని మని చేర్చయుడివదె, 
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తే అనుచు విలపీంచె ని ట్రనిం+ద్యాంగ్మొన 
౧ యా 

తాద వానరకాంతలు 4 డెన్యమొంది 

యెడ్సుచుండిరి; తార కవీళుం డున్న 

కడ'ె ప్రా తాప వేశంబుం 4+ బూన నెంచె, ౨౬ 748 

we ర యాల) ఇరువదియవ సర్లము సంపూర్మము. 

౨౧౨వ సర్లము, 

యందు హనుమంతుడు తాక నోదార్నుట, చుం 

చ, తనపతిపాదపద ద్యముల4దాపున భూమిని _ద్రెల్టి యంబరం 

బును విడనాడి" భూమిం బడి + భూతి దొరంగినతారవోత నొ 

కినయల తారదగ్గరకు 4 వెళ్లి హరి వ జముఖ్యుండై నయా 

హనుమ వచించె దుఃఖమును 4+ నా ర్పడుపల్కుల మెలమెల నక, ౧ 149 
న్న, య 

నీ పలి ప్రా ప్రాణియును స్వక4ర్మ ములవాసనలను బటై జ్ఞ నౌక్టున4భ వములయిన 

య్యుళుహశుభా త్యాయలే కర్మము ములకును ఫలంబులై + ప్రగటములగు 

సుఖదు$ఖముల: బొందు4చుం బుట్టుచును జచ్చుచు౦డునుగాని మ+అొక్కరీతి 

నితరుని చే మంచి*యెం జెడ యేనియు. గలుగదు తానె యాం 4 గారణంబు 

ఆ. ఎటికర మున నశిడెటిలోకము నేను( 
లు + లు 

బొందగలనొ యనుచు. 4 బొగులవలసి 

యున్నదాన వివె4యొగి నినుం గూర్చియే 
యిట్లి నీవితరుని 4 నెవనింగూర్చి. ౨! 750 

2క్ట వనితా! కోకించెద వీ,వ్రును దీనతనొందియుందు+వుగదా నుతి దీ 
నుని నెవనిగాంచి జాలిం, గనియెదవో చెపుమ వగకు. 4+ గారణ మిచటకా,. ౨౮ 

క, తనువిది బుద్బాదతుల్యిము, వన జాతీ! యందజ్ీట్టి( వరుసను దమమౌా 
తనవులం దగియు౦దురుగావున నెవ్వనిం జూచి వగను + బొందనెవనికా, 9 

క, థొవురుండు నీకుండుట సవాగమనముచేయం గరాదు4గా యంగదునికా 

మవుతం బోవి.0పందగుం, బ్రమడా! యింకముందు.చేయ4వలసినహిశముల్. 

చ, మనమున నెంచంగాందగును, 4+ మానిని పాండిలిం గన్నదానవై 

తనరుదుగాబె భూతసము4దాయగ తా గతముల్ స్థీరత్వముం 

గననివెయాట తెల్పమగు4గాదె కుభోంబగు వే వ్రేకకృత్యమ ౯ 

బానరుపలాందగక వగను 4 బొందుచు నేద్భుట మానయగాం౭దగుకా. ౫ 17కక 

ఇదె మూలవిరుద్ధము కాదు. మాలమున సల్మ గృహము నున్న యర్థ మిటు వి _స్తృతమని మారే, 

మె గ్రహించి మన్చి ంపందసు. 2 శోచ్య్యాశో చసికం కోచ్యం దీనం దీనానుకంపనేఅనియాలము 
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. వాకిసవా స సృ ముక 4 వయు డబ కం “వము కు పమముగా 4 కనుైయున న్న 
కః పు కం ఫోగముల్+కల్సించి మరు రాం గు వేయు చును ఇశయంమప హోం 

వాలి మకణీంచె 4 విప్పను తాం చేపిన 

బోయి యుంకంగ నివు 4 పాగులుట క్రజడం 
ee 

ఆ హహ ముబం దారి వద్వి బా వాని 
నా 

ఆ, త త్ల్రగముల వెజింగి + తగ నామడచాకడ,మాపకుండు వగుచు 4 మహిత 
మును జయి౦చినట్టి 4+ మమజులకుం వగ, పుణ్యలోకములక్క ల 4 బోయ వలో 

చ, కనుకనె యాతవి౯ాగుజిచి 4 కామనినో్' వగ నొంకరాదు నీ 
తనయున కీక వే న సము4చాయమునంతటి క్ట్జై డికు_గా 

వ్రువః గప్ నరా వనములు 4 మొందూ* సీవను దిక్కు గల్లి య 

తనరుచునండు నీవగను 4 దడ్దయు: చాషము పీకు మెలనకా లా 756 

ఆ. నీదుసాయముననె 4 సీనుతుం డంగదుం 
జ్ డ్క ఎకరం రాదని 4 మిపహ్ప్రుడేలు 

క యెందుకెజకుం4గా సంతతియు: గనం 

బడినద య్య. జేయ+వబయు నేదొ. ళా 157 

ఆ, అట్టి యాన వదె హీ4కామలకృత్యంబు, నును యభో క కములుగం + ననయువేత 

వాలికిప్ప చేయయబడునట్లు చెయుమో, యిప్పుడు జేయండగిన $ డిదియ సుమ్ము 

క. వనచరపతి సంస్కారము, గన౭జేయుము రాజ్యనుందు 4 మ్లాపతిగా నీ వ్ 
తనయుని నభిషేకింపుము, ననితా: సింహాసనమున 4 బరఃగుక మారు౯ ౧౦1 

క, కనుంగొనినప్పుడు శౌంతిం, గనంగబ్లుదు వీవటంచు. 46 గాంతమనము శాం 

తిని గనంబల్కెను దారవిిభుని దుుఖముచేత మిగుల 4 బొగులుచు నంత 

క. హనుమంతునివాక్టములక, విని పలికెకా ననచుమాట 4 వినంగా: గాంశీం 
చి నిలిచినయతనితోే నా, తనిమవూటఐ కు త్తరముగ( 4 వగినవిభధమునకొా, ౧౨౩ 

. తనయులు సద్దుణాథ్యులు శశతేంబులు నంగ వతులుష్ట లొక్కప్ర 

రన వాతుండై. ప్రా క కృమము ఖీ చూ లెకుమేటియు నైన యిమ్మహో 

ఘనుని సుఖాలయంబయిన 4 కౌంగిలి యొక్క దెసం జెలంగ నా 

కును బతి కౌంగలింతయి తఈగకా సతతం బధికంబుగాం వీ. ౧౩ 762 

. పతికి సంస్కారంబు! + బాటించి యంగదు న ఖిస్. కుంగాంజేయు + మంటి వివ 

కార్యముల౯ ఏనిం 4 గడంగి చేయుటకు స్వాతంత్ర | సము గలిగిన4దానంగాను 

వాలికి. విదప స4ర్వంబును సెజు వేర్చం బినతం డ్రి సు గ్ గను 4 చను! కరు 

డగు వారిస త్రమా! + యంగదువిషయమై యోపంప స రత 4 నొందుడొన 

కే, నేరుగా. కలపోసితి + ఏనియలిని 

7 కొనకారాదు కొనురునిం 4 గాచు నికీ 

న్ు 
ఛీ 
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దండ్రి యే యదు (డగు గానికలి బంధు 
నో J లాం 

వెంతమా త్రము గాడని త యెజులోవబయు. ౧౫ 1353 

చ. తనవగవానికే యదువు + కానయిపోరి శడీక ము ముర న్ 

యనిమొన పికి పీరశయ+నాడరుండై పడియున్న ౨ామహో 

తునిశయనం బే (0 నాకు నగ్గుం + వోంపదు నావిభునాశ్ర న యంబుక్ 

నైను నిహామందు. మనను గ4నంగను నెక్కువ కండు మారుతీ!. ౧౬ 764 

బ్రకువదియొికటవ సర్షము సంపూర్ణ ము, 

౨౦౨ = వ సద్దము. 

ద్దుర్దు వాక్ తెలివినొండి క్ర్తవ్యము6 చెలుప్తుటు. శుక్రుల 

క చనుచున్న ప్రాణపంచక, మున వాలీయు నూర్చుగముల. 4 బుచ్చుచు మెలమె 
లన నాలుగుదిక్కు లనుం, గనుచు౯ దొలుచొ లననుజుం4గ నె. దనయయుతుక్షా, 

చ, వనచరకుంజకుండయిన 4వాలి జయం బును గాంచియు న్న యా 

యనుజునిం జూచి యెంతయును 4 వ్య కోములౌపలుకుల్' తగంగ ని 
ట్టనియెను స్నేవాయు క్త కముగ 4 నల్లన6 జెంతకుం బి బ్ల్బ్చీ; తమ్ముడా! 
నిను వనభూమికికా దజీమి 4 నీసతిం గై కొని నిర్భయం౦బుగ౯. ౨౪ 66 

తే, పాపయొనరించితినని నా4వై నఘంబు 
నెన్నకుముు భావికాలమం 4 దిట్టిఫలము 

గలుగవలసియె యున్నది? గాన నాదు 

బుద్ధి కీ వోావా ముదయించి 4 పూని. మెజుియ. 3 767 

క, బలనులర లాలి కృత్యం, బుల నాచే నిట్టి వానిం 4 బొందుగం. చేయిం 

డె లలి నటంచుం 'డలీయుమ్వు పలుకాక్క_టి వినుము వత్స 'ఉబరవస మెలదకా, 

కే మినకిర్వురకుకా రాజ్యం,బున గ 'భైడుసుఖము ల్ ఉం+బుట్టుల కుండం 

గనగు హితంబును నొక్క_ట, డనరం గూడదని తలా గ చైవం బనుచుక్, 

చ, మనమున నెంతు డై వగతి + మానదు తప్పక యశ్షైయాను నేం 
_ జనియెద నిప్పుడే యముని+సద్శముం జేరంగ నీవు చక్క నీ 

వనచర రాజ్యముం గొనుచు. 4 జొాలనచేయుము ప్రాణ రాజ్యముల్ 
ఘనతేరసంపడల్ భువినిశ4గల్లిన నాదగునచ్చకీ రియు౯. ౫ 770 

క్క నను వదలి పోవుచున్నప్వి; వనచరనాథా! తగం బ బ్ర 4పంచము విడువం 
గను దగు నీసమయంబున, ననుమానము లేక చెప్పు4నట్టి మదు కుల్. ౬4 

1 వితాహి బంధుః పుత్రస్య నమాతె హారిస త్రమ_ఆనిమా. మాను ప్యదై నవ గచ్చంకేం 

విద్ధి వై షస్వతేకు ముమ్-అనిమూ. కయ మనం గా గృహము. ' 
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ఆ, అనుసరించి మై 4 యొనవెం'నం గష్టము, గాం గానంబడీినం 4 గాదనకయు 

వాని. జేసిలీఆ$వల యు నీయంగ దుం శనయము సుఖవ్యాడి *$ నంది పెర, 2 
చూ 

క, వినుమా' సుఖము కడం, శనయంబగు, వయసునందు + నరపిన కాలుం 

డనవచ్చుంగాని బుద్ధం, గన బాలుడు గాండు పిండు + వస్తల నీచటక్*, 2౪ 

శ గ ae 2 క్ ల జ న శే, బిొప్పుపూ రాసూ యడ 4 పడ్తేయు యున్న 

వాడు వానిని జూడువమూ పిండు నాకు 
| ఇ త్ అర (ైగాములకం కుం బ్ర వియుండయి 4+ వజులు నివు 

కన్నకొడుకవి పెనీనల + గావనలయు. ల 174 

సః నేనేగుచున్నాండం 4 గాన దం డై యుళేనికొాజయతచే నీతండయ 4 గుందకుండ 

నన్నివిధంబుల 4 నరని పెనిం గావేవలు నోవన చక4వర్య, ప్ని 

కెంకమిోా(డ నావ 4 నేమిగోకినవాని నె* సాని చ్చెనుదాశే | 4 వ్యా వెజలం 
బోందోలి కాపాడం4బూనురతుకు (డవు భయములు గల్ల న4భయము నొసంగు 

ఆ, వాయ వివెశాక 4 వసుధ మజెవ్నకరు, గలరు? డో యుతుండయి 4 కాల'కార 

కొముకుం డితండు విక చశీమమున నీనాటి యె, ననోజు లనువధించు+త డేనిబూని 

క నీముందునిలువంగాం ౫ గం, డముత్సుతుం డంగదాఖ్యుః 4 డెన్నంగ నిపుడు 

ద్లామవయస్క్మాము(డు నై, ిమాయతబలుండు నగుచుః 4 బెంపాజుంజుమో, 
క, అతిజవనంతుడు గావున, నికేం కనిమొన విక కృమంబు4నే నెజుపుచు ను 

ద్ధలీమిజ. దవకుల దగుక్ ప్రుతర్టితేతుల( గావిరష గలడు + హాకికులనాఢా'. ౧౩౫ 

ew . వినుము సుషేణునిశకనయ ౧౫ూకాక సూ వ్రార్గని శ్చ యముల4యందు భావి 
వవిధాపవలయందు 4 సువిహీతేబుద్ధి యై తేనకుం “జుమ్లా! -మాని+4తంచిని జర్ 

యాశయంబును జెప్ప+న దియక్రైయ గుం గానిమూర్పువొందదు శాన4మాన కీమె 

చెప్పినయట్టు లే 4 చేయగా వలయును సంశయ మొంకం గాం 4 జనదు నీవు 
తే, రామకార్యమునందుమా౪+ త్ర తము వికంక 

నొండకప్టుడ పూనిక 4 నానకముషండగుం 

జేయవేని యధోర౦బు 4 చేకుకుట యె 

కాక్ యవమానితుండయి 4 కరుణవిడి- ౧౪౪ 772 

క, నినుం జంపు. జుమ్హు రాముడు, వనచర! దేవేంద్ర ద_త్త4భ రాంచికమా 
లను దీని నిపుడె కొనుమా, ఘన తేజ2క కలితమగుసుం 4 థీ గ్రా లేడునిదియ. క, 

క, నే మృతినొండన నవ్వల, నీమాలిక యసమశకాంతిశహీనతం గనుం జూ 
నే మృతినొంవకమును వే, తామరససఖాత్త్యజన్మ + తగ. గై కొనుమా'. ౧౬ 

చ అనియిటు వాలిపల్ము_టయు 4 నయ్యి ననూను(డు శ్రాతృసావ్మాదం 

బున ద్రైనుదంబు వీడి వగయబొంది తమో గ సికాబ్దబింబ ము 
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ట్లనుదితకాంతీవక్తుశయి +యా ర్రిని గుండె ననంతరంబ య 
i వో ౮ పార జ వన్న జరం గ 3 వ్వన చరనాభునాజ్ఞ గత 4వై రుండు గావున సూర్వుపుక్రుండుకా. ౧౭౪ 781 

చ, అనువుతుండ్రై సువర్ణమయ+మై తగుమాలికం దా గృహీంచె వే 

వనచరరాజు వాలి తన4భ ర్యమయంబగు నైంద్రమాల న 

యస్టీనుజున కిచ్చి వ్యు త్యుముఖ4మందు. జొరంబడనున్నయజట్లి క 

తనకు బురస్థలి న్నిలిచి 4 తప్పయు. దూలెడుపుత్రు నంగదుకా. ౧౯ 732 

2, కనుగొని పల్కె_ స్నేవామున( + గాలము చేశమెజింగి య్శ్హియం 

బును బయముం దలంచుకొని + భూపతి పల్కునయెని య ప్రియం 
బును బ్రియవముట్టు లోర్పుకొని + వూనిక దు2ఖమునందు థర్హ్యముక 

ఘనతరశర్మమందును వ+గ౯ా సహియించుచు. బిన్నతం డ్రి శే 
యనిశము లోనుగాం దిరుగు 4 మగ్భక! నె మృతి నొంద నవ్వలకా,. ౨౦ 788 

క, ఆయతబాహూ! చే నో, నాయన! దన్పితినొ లాల4నముల నటులనే 

నాయనుజు £డు సగ వుండు, నాయశన్తు నిన్ను లాలశనంబుల. దనుపుకా, ౨౦౪ 

*క్ర కనుక న్నాయెడలను నీ, వనయము వర్టించినక్సై + యాతనియడల౯ 

| దనువెల్ల 6 గన్నులుగ న్నా తనయా ' వ ర్రింపుచుండం + దగు నేముఅశే. ౨౧ 

క, అరిసూదన! స్కుగ్సవుని, యరిసంగతినున్నపురుము + నరయు మితని శే 
పురువుండు శృత్రువె యతేనికొ, బరికింవుము చేరంబోకు + వారల నెపుడుక్, 

కే, నీకు బ్ర భువగుసు గీ వు + నిజలకార్య 
ములను నాస క్రి గలిగియె 4 వలయు జేయ 

నిం ద్రైయములకు లోంబడ4కిమెలయణగసము 

పతికి నాజ్ఞునువ ర్హిచై 4 పరంగు మింక, ౨౨ 781 

క అకతిమై త్రియు నప్ర ణయము, నీతి దోవతమంబులను చుం 4 జి త్రమున దలం 

చి తగ౯ వాని౯ వదలుచు, *నుత! మధ్యమత౯ మెలంగు4శుభ గుణనిలయా!' 

ఉద వాలీ పకలోకమున కేగుట. చుడుం- 

చ, అని వచియించి యంతేట న4హోర్యశరో. త్తమవిడి తాత్ముండై 
కనులకు6 జీంశటుల్ గలుగం4గా దళనం౦ంబులు పెకి వచ్చి భ్ఫీ 

తిని గలిగించునట్రమరం 4 దెప్పునం బ్రాణములం ద్య్వజించె; నం 

త నచటివానరో_త్రములు 4 తన్మృతికై విలపించి రొక్కటక౯. ౨6 789 
న. ——_ 

1 త ద్వాలినచ నాచ్భాంతేః - అనిమాలము. 2 చేళకాఠతా భజసా పద్య తమమమాణ: వయా 

ప్రీయే, సుఖదుఃఖసహః కాలే సన్ఫివవకోగో సోవ_అని మా లము దినియర్హ మే పద్యము న నిట విస 

తము. 8 లేనువెల్ల 6 గన్ఫులుగ-అనునది జాగరూకత యనునర్గ ము నిచ్చును. 4 తస్తా దంతరదృగ్భన- 

అనిమాలము. మగ్యమఖాన మనలంబ న్వేత్యర్థ 8-అని వ్యాఖ్య. 
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కం వనచరులు౯ వారియాధపు, బకానముగ చే పడే యిట్లు 

వనచరనాదుండు మృతింగవంగ నగర మిడి కాదు 
తే, పర్వతోద్యానకానన4+పటలమెల్ల ! 

శూనర్టిముగ నయ వానరాః డికండు 
హతుండయిన వాననొ త్తము 4+ ముం కాం 

హీనులుగ నైరి చెప్ప నిం+కేమిగలదు ౩కు 791 
చ. వనచరనాయకుండు గతి 4 వై భవమొప్పంగం బోవుదచుండ నా 

తని గలి వేగఘాతమున 4 దాకుణకాననముల్ వనంబు లొ 
య్యన సుమయు క్ నామహితు 4 నాద్యతిమోజింగ వెంబడించు నే 
ఘను జెవ' డిప్పుడట్టి దగు+కార్యముం 'దేయలల జూలు నక్కటా. ౨౭౪4 792 

ఆయతభుజుండు మ4వోత్తుకౌ నోలభగంధ స్వతోడ నీ[ఘనుండు వాలి 
దళ పంచవర్ష ముల్ + దారుణ యుద్దంబు గావించె సందు లే4కకయె ఇబంగె 
నది "కేయిపగలను 4 నట్టిభేవము లేక్, తగనంత బోడకా4బ్లమున నతని 
రం దుష్టుయ్" ‘వ రి నిష్విధిం జంపి డంపాకనాళవ్మ క కంబు చెలంగ 

, మారు నభయమిచ్చె థీ + సేకడిందీబలుండు, ఒబవరమందుం జరపణబడియె నెట్లు 
గ లివ్వుడనురు నేడ్చి + కెబ్బ; రప్పుడు సింవా, మున్న నొప్పవనిని 4 నుగభంగి, 
క, గోపతి నధింపుబకంగ్యా న్వ్ తులము భీతినొండి 4 కుందుపగిది గా 

నాపాకవై రితనయు౦, డీపగిది వధింపంబడ 6౫ 4 న్యాక్ పివరుల్, 5౧ 194 

2 తే, రాము డున్నననంబున 4 నేమియేని 
సుఖము. గానక మిక్కి లి 4 స్రుక్క్ రంత. 
దార మృతుండయియున్న భఖ _రముఖవుక్తై 
కనుచు దు “ఖార్తవంబున + మునింగి యఫుడు. 3౨ 195 

క, తరుసంగతి? ననులత యా, తకువొ”న చెదింపంబడంగం $ దా శీలింబడు న 

ట్లురవడి వాలిని శాగటం, గరము వమిం ౦ జేర్చుకొనుచు 4 హౌ మూస్థలిః బడియెకా. 

బ్రిరువది రెండవ సక్షము సంపూర్మ ము, 

em 

౨౩౨వ సక్షముం 

-ంధ్రుర్టు వాలి మృతిం గని తౌర వింపించుట, శ్వుశుం 

క, వనితామణి యంకట నృవ్వః చరవరుండై నవాలి(నదనము దమి మూ 
రని యోలోకము విడిచియె, చనినట్టిపతిం దలంచి 4 సరగ వచించెకా. ౧ 

కిక పీరా! నాపలుకుల్ విన, కీకీతిని గ్రావయు క్రి 4 నెంలతోొకరినమా 

ధారణి నిట నసమస్థలి, ఘోరగతిం బకుండినావె + కూడునె నీకుకా. ౩ 193 

1 ఐనేచకా స్పింహయుతే మహాజశే యథాహీ గావో నిహతే గవాంపకౌ-ఆనిమూ. 2 క్షం 
హస్థానీయా రామః-అని వ్యాఖ్య. 8 ఉపలోపచితే వీర నుదు9ఖే వసు ధాస్థలే -అనిమా, 
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క, వనచరులుకా హరియూధపు, లనూనముగ శేక్సి యిట్టు + లని; రిక్తతి నే 
వనచరనాథుండు మృతకింగనంలగ నగర మిడి కాజ మైవ(కరణి: డనెజే, ౨౫4 

. కే, పర్వతేద్య్యానకానన న$పటలమెల్ల 
శూనర్టిముగ నయ వానకళ4ళూరు: డికేండు 

వాతుండయిన వాన5ో త్రము + ము కాంకే 

హీనులుగ నైక చెప్ప నిం+శేమిగలదు దక్ష 791 

చ, వన చరనాయకుండు గతి 4 వై భవమొప్పంగం బోవ్రుచుండ నా 

తని గతివేగపఘూతమున 4 దామణ'కాననముల్ ననంబు లొ 

య్యన సుమయు క్ నామహిలతు 4 నాజ్భకిమిోాణి వెంజకించు నే 

ఘను డేవ( డెప్పుడట్టిదగు + కార్యము. జేయంగం జూలు నక్క_టా. ౩౭4 7192 

ఆయత భుజుండు మ4హోత్తుక నోలభాగంధ ప్వతోడ నీ/ఘనుఃడు వాలి 

దశ పంచవర్ష ముల్ 4 చారుణయుద్ధంబు గావించె సందు లేశ4కయె చెలంగె 

నది శేయిషేగలను 4 నట్టిభేవము లేక్, తగవంచ పోడకాథటబ్బమున నకేని 

ల రయం దుష్టుయడ వై రి నిపసధిం జంపి దంపాకనాళ వక్ష బు చెలంగ 

, మారు నభయమిచ్చె థీ * సీకడిందిబలుండు, బవరమం చుం జరెపణబడి యె నెట్టు 

ఏ భివ్పుడనుచు వేడ్చి 4 కెప్ప; రప్పుడు సింవా, మున్నన్"ప్పవనిని + ను్రభంగి, 

క గోపతి నధింపంబడంగా గోపటలము భీతినొండి 4 కుందుపగిది గా 

నాపాకవై రితనయుం, డిపగిది వధింపంబడ (౫ + నెబకపివరుల్, 3౧ 794 

2 శ్రే, రాము( డున్నననంబున 4 నేమియేని 

సుఖము గానక మిక్కి లి 4 స్రుక్కి రంత. 

దార మృతుండయియున్న భ4_ర్హముఖమిమై 

కనుచు దు? “ఖార్హ వంబున 4 మునిలి యపుడు. 3౨ 195 

క, తగుసంగతి. నములత య్యా వతేదువొ గి వైదింపంబడంగం +చా చితిబడున 

ట్టురవడి వాలిని శాం్టం, గరము వమిం జేర్చుకొనుచు 4 కృాస్థలిం బడియు౯ా. 

ఇరువది రెండవ సక్షము సంపూర్మముం 

ein 

౨౩౨వ సర్షము 

తుద్ధ వాలి మృతిం గవి తాక వింపించుటా,. చ్రుర్టులా 

క్క వనితామణి యంతేట వృవ్వవ చరనరుండై నవాలీ4నవదనముం దమి మూ 

ర్కట_ని యూలోకము వఏిడిచియె, చనినట్టిసకిం డలంచి 4 సరగ వచించెకా, ౧ 

కిక్ష పీరా! నాపలుకుల్ విన, కీకితిని గ్రానయు క్రి 4 నెంతొకకినవా 

భారణి నిట నసమస్థలి, ఘోరగతిం బకుండినావె + కూడునె నీకుకా- ౨ 193 

1 ఐచేచరా స్పింహయుతే మహా నే యథాహీ గావో నిహాజే గవాంపకో-ఆనిమూ. 2 సీం 

హస్టానీమో రామః-అని వ్యాఖ్య. ౩ ఉపలోపచితే వీర సుదుఏఖే వనుధాస్థలే-అనిమూ, 
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"చ, వనచరనాథ! నీకు. బ్రియ భామిని భూమియెయంట నిక్క మౌ 
నను(గని మాటలాడక య$4నంతను గాంగిటంజేర్చి పండియుం 

టను గనుంగొన్నం చోయణె నిటు + నన్నును మాజియె భూమి కూర్తినిం 

గనియెను; వ్వీరవర్యు (డవు 4 మ్మస్థలి సావాసిక వ్రియుండవై 

తనరుదు పివు నిన్ను ననిం + దాంకి పరాజయమందినట్టి యీ 
యినజుని కిట్లు చిక్కితివె 4 యూకండె యిప్పుడు ఏ క మాధ్యు. డ 

యినె విధికృత్వ మిద్ది యింక 4 నేమనవచ్చును దీనినౌర! నిక 

ఘనబలు భోల్లవానరనిశకాయము గొల్బుచు నున్నదెంతయు౯. ౪౮! 7993 

డ్, ఏరలరోదనధ్యనుల, + వితగతి౯ా వగనొందునంగద 

స్ఫారవిలాపనాదమును + సాధ్వినినై తగు నాదురోడనం 
బారసి చక్క_(గా విని య+హోర్యబలాఢ్య! మహాత్మ! లేవకీ 
థారణ్శివె బరుండు టిది 4 ధర్హువె! యేమన నేర్తు నిన్నియకా, ౫ 800 

చ. మునుపరుల౯ వధించి చల్మముం దగ చెందు బరుండంజేసి తో 
వనచరనాథ! శౌర్య గుణ4భానుర యిప్పుడు వరశయ్య దా 
నినె బవరంబునందు మృతి4+నింగని ఫొందితివివు సంగరం 

బున ననుర క్రిని౯ మిగుల 4 బొందెవ వీ వటుగాన నీకనికా, ౭ 20 | 
చ. మరణము సంభవించినది 4 మాన్య! భవద్బలముకా గుయుద్ధమం 

దరయక వెల్పడింప వటు+లౌట మవోపరిశుక్లను య్యె స 

త్పరినుతిం గాంచె నీకులము 4 బావాుబలాఢ్య! సమక సమ్మదా 

గురుతరమానదా! సలినిశగూడ నె తోడ్కొనిపోవ కీగతి౯, ౭ 802 
2 తే నను ననాథను నొక్క_దా4నినిటు డీంచి 

పోయితివె పండితుండిక + భూమియందు. 

గన్వు శూరున కీరాదు4ద! యిటేల 
యనిన శూరునకుకా భార్ట4నై. ననేను, ౮ 308 

క. గతభ ర్హృకనై ఇెడితికా వీతి నిటు గనవయ్య యింక + జెడియెంగద వి 

చ్యుతి లేదనందగు మానము, సతమగు నాభ రృ నేవ 4 సమినియపోయె౯ా, ౯ 

ఆ. వితతమై గభీర + మతిదురంతమునయి, వెలయు దుఠఖజలధి+విగతి నగుచు 

మునింగికిన్సి నిజేళు+నిను వృుతునిం గ నుంగొనియునాహృదయము+కుందికంది. 

క. శత లేశంబులుగా న్ని వేతివై. బడకున్న బే మొ 4 శేవల మిది గ్రా 

వతతి ప్రసారమౌః గడ, హితుండు స్వభావముననాకు4 నెంత యు. బి యుంగుక్ . 

నే, ప్రాణనాథు(డు ననిమొన 4 చావాుశార్య 
మున6 దగినవాండు మూరుండు4ను నగునితలయ 

ప్య శ పీతన-ఆనిమా. 2 ఇ వ నప ] ను ర్రేః ప్రీయశళేరానూనం వానరెంద్ర, మహితవ-అనిమూ ఘూరాయ నప 

కన్యా ఖలు విపక్సితా_ అనియా. తె ఆక్ష్మనార మయం నూనమ్- అనిమూ, 

దాత వ్యా 
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మరణాముం గాంచెంగా యింక 4$ ను జెవ గిలను 

గలగేయన్నను నాశకేమి4కలదు సుఖము. ౧౧ Ty 

ధనముఖనంప నల్ వెలయ. ళన డయు  వాప్పిచైా జాని గాంచియ 
యనుదుకు పండితుల్ విధ వయం నిడి యంచు మహోక్ష్య' పిక! నీ 
తనువుననుండియే పకిన్మదాపణక కము 'హూడు నీస్టలికా ౧౩ 868 స 3 

సీ శయనించి యుండుట + జక్కంాం గాంచిన ని బ అక్తుకంబోలి + యెజ్లునె న 
చె దర్ మై 

పణ పుగల్లినయట్లి 4 పడకపై శయనించినక్లు యున్నది వాన$కాధినాథ 

ధూలళికోశిశముల 4 దోంగిన నీచేహమును మత చంఘుల + నమన యమున. 

గాయగిలింపగంజూల4కయె యున్నదానను జాజబుచుండుటను ఛా 4స్మ_రకేకాజు 

కే, నకును నీకును విద్వేమ4 ణము పొసంగ 
బాణ మొక కట వ్రీరఘు4వరు: జు వా 

భయము నుగ్రీవునకుం గాన 4 వసుధ నిప్పు 
డర్క_తనయుండు కృతకృత్వు. + డయ్మినయ్యి. ౧౫ 09g 

చ, సురవురి కీవ్ర పోవ నర! + కూర! భవకృవరంభక ఎ్రిలేస్టీముకా 

జరవుటకై నం జాలక వ శాలభ వడ కవక్షమం ని 

ర్భరముగ గ నాటియున మ రఘు+రామశ రంటివుడక గింపం న 

త్పృరతేను జూచుచుకా "లిచి 4 దాఘణకోకము నొందికిం గటా, ౧౬4 810 

చ అని పలపించుచుండె సతి శీ యప్పుడు న నీలుడు కె లగవ్వాకం 

బున నొగి దాయి దీ ప్త్రమగుశభోగిని లాగువిభంబునకా గీ 

నుని తనువందు నాటినవి+కుద్ధళరంబును లావై చెన 

ప్పని నొనరించునప్పు డల4బొణఘనద్యుతి చెన్ను మోజు చుక, ౧౭ SLi 

క. దినకరునినుండి వెడలుచుంజని య స్తగికీం వశిఖర4నకణి నికోధం 

బును గనురవిదీ_వ్రివిధంబునః గ్రా లెను వాలి జేవామున నెబ్బడలకా, ౧౮౪ 

చ.ది నకరపుత్రుతోో ననిని 4 డెంపునం జే సినయప్పు నాము ౮కే 

సినకకి నారకంబునన 4 జెందిన: 'యావ్రణపం క్రనుండ్ తే తె 

పున బహూుుర కృథారలొగి + భూమిని పొందెను 5 దామ ద్కా 

లిని గలయంగ నెజ్బనయి 4 లీలను ki లఅమునుంకి మయొక్క_ీ 

తిని బడునీటిధార లటు?తి ద్రృముగాః  గనుషట్టుదుండ(గకా, ౧౯ 818 

చ. శరవాతుండై. పరాగమునం 4 జక్కనియంగము లెస్స మున్లంగా 

ధరంబడియున్నభ రం గని 4 తారయు నక్రుజలంబు చేత వా 

వ | ర అర నం! -* సు Es క చ్రతేభ్య న్లస్య సర్వశః-అనిమూలము.. ఇట పహువచనము యుద్ధమున సు గృీవక్ళత 

(వణబోధకమని యెజంంగునది. 

inn 
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నరపతి చేవాభూళియుం జ4నంగడి?౯ా; మణి తాను బ్రుంగి భూ 
వరశరమర్శి తుండయిన 4+భ_ర్తను శోణితని క్షజేహునికా, ౨౧ 814 

. కని తార వింగళౌత్సునిం దనయుని నంగదునిః బిల్సి + తనయా! భీతిం 
గనంచేయుచు( గడపటిచా, జనకుని యవసానకష్ట +సంతతి, గనుమా', ౨౨౩ 

తే. పాపకర్శ్యమువలననే 1 ప్రభవమైన 
"వె రమిప్పుడు తుది గాంచె + వనచేశేందుం ర 
డగుచు మానదు డగుచు వా4లార్కునుదయ 
మట్టు వెలసెడు బెవాంబు 4 నలకుచుండ., 9౨9 816 

UK 

క తనసాటి లేక వెలసెడు జనకునకుకా ధర్మ రాజ4సద్యమునకు౯ా 
జనువానికి _మొొక్కుము ప్రియతనయా! యని పక్కె నిట్లు 4 తల్లి వచింప౯. 

ఆ. భక్షి తనరలేచి 4 బలిసి వట్రువులయి 
యలరుభుజములె త్తి 4+ యంగదుండ 

నేను దండ్రి! యనుచు 4 నిజనామమును జెవ్పీ 
తండ్రీ పాదములకు 4 దండ మిడియె. ౨5౪ 818 

చ. తనపతిం గాంచి తారయు ని(తాంతము దుంఖముపొంగం బల్కె నీ 
తనయుడు (మొక్క. ముకొవలె మ్కదనంబున నోప్రియపు త్ర! దీర్భమై 
తనరెడునాయున్రం గనుము 4 థారణి వర్ణిలుమంచు( బల్మ_ వే 
మొ! నిను మృతు న్విచేతసుని + నుజ్జ పబపొరువశాలి ని త్తజి౯, ౨౫4 819 

క శనయుండు నేనునుగొల్చ్బుచుం,గనుచున్నా మపుడెవృ షముం+ గడురయ మొప్పం 
గను సింహము చంప న్నావును దూడయు. నొల్చురీతి4బొగులుచునాథా!. 

సీ అనియనునధ్వేరం$బును నీవిట యజించి భూపతిశరజలం4బునను నవభ్ళా 
' థావ్వాయస్నానంబు+నాచరించి తె భార్యనగునన్నుం బానియే4మయ్య 'తగునె? 
వాసవుం డనిమొన( + బరమసంచుష్టుండై దయచేనీనట్టి యా4+త ప్పకనక 
వాల నీజొమ్హున 4 నేల యిప్పుడు నాకు గనంబడకున్న దొ+కవీకు లేంద్ర! 

"లే, మానచా! సూర్వ్యుండెప్పుడు + తాను జుట్టు 

దిరుగు చుండుట నతనికాం+తియు సుమేరు 
పర్వతంబును వదలనిశీభంగి నీవు 
చచ్చినను రాజ్టులవ్యేయు. 4 జనందలంపదు. ౨౯౦ ర్ 

చ. ననచరనాథ! నాదుహితఈవాక్యము: గై కొన కీవ్ర వచ్చి తీ 
పని తేగదంచు నిన్ను నిలుMఖపందగుశ క్రియు నాకు లేకపో 

1 ప్రయాంకేం యమసాదనమ్-అనిమాలము. 2 నింహేన నిహతం సద్యో గా స్స వత్సేవ 
గోవృషమ్-ఆనిమూల్తము, . 
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యను, కణభూామి నీవిచట 4 నిప్యధిగాం ఒడియుండం జచ్చికిం 

దనయునితేడ రాజ్నురమ + తా నమః వాకియెపోయె ని క్షజేకా, వలె 
౮ |; 

చ, అనివిలపింప స వార్తను 4 డాయకచాహుబలుండు జాపష్పవూ 

ర్హనయన కింపంగనుశరాని ని జేశ్వుందు -ఖవాగరం 

నను నదనంగయాన్న సతి 4 జోల CX గాంచె ను చందు లేనిడి 

తిని డనయసన్న భూ లని 4 డ్రాళ్లల నేయ జంచినం జైకా అ ఇవి ఫై 

క, కరము క్రపింశరు. మణి వన్క,చకతా జత దాక బుద్ధిశచాతుర్భమునకా 

జరంగెడుంగావున మోమున, వికతియెలే కవే జలము + వెలికంచాజుకా ౧ 

ఉ. తారను గాంచి యాతుణవము 4 కానుకను భౌ భ్రా శృవఢేళ్ళదు"ఖగం 

ఛీరజలాబ్ది మగ్నుండయి + భృత్యులు వెంటవే వాల మెల్ల లగా 

శ్రీరఘావీకుస న్ని ధిని + జేరెను చాపము చేతంబట్టి దు 
చార పణం ద్రతుల్యగుకశ బాణము లొప్పుంగం కుకీ రోమ. ౨౪ షక్ 

ఆ. 4 త్రీముండు నగుచు + నుకుకుభలతుణ,కలి కశ నుండు నగుచుం 4 గ్రాలు రాము 

గాంచి పలికె భూమి4కాంత: నీచేసిన, ప్రతినయట్లు కార్య + మళిశయము™, 

క, ఒనరిచినాండవు; పృతిఫల, మునగు ముహోకాజ్యనుప కదశమును బొంనంగ న 

న్నును చేసీ నాండ “ప్రప్పుడు, మను కేంద్రా: నాకు భోగథమండలమందు కొం Su 

క, జీవితమందును మానస, మేవిధముననై న నిష్టమేపాందదు సూ: 

మూ వెలది పట్టమహిమ్ యె, గావున. బూజర్టయగునట్టి$ కాంత యిపుడిట౯. 

తే, వడ్చుచున్నది పురిగల4థయెల్ల వాకు 

వగల? బొగులుచు నున్నారు 4 వాలి యగ 

జన్ముండిట వాతు(డ యెన్టీను 4 జనకుమృతికి 

నంగదుండు జీవించునా 46 యనుచు దోంచె. రక 929 

ఖా 
వా! 

(ఓ 

క, ఇపియన్నియు నిట్లుండ(గ, భువివై రాజన్టంబు నెల + బూనదు మది యో 

రవివంశతిలక! యిచయ్హ కువిభూ! నిష్కారణముగ. 6 గోధము( నాన చకా, 

జ, నను పురినుండకుండంగ నె + నాదుసహోదరకుండే యొన ర్చెనం 

చును గ్ర ధం బూనినందునను + శనూరత మిజుంగ నీచవాక్కుల౯ 

1 కోధా దమర్షా దతివి ప్ర కా డ్భాగోతు కధే చే2_ నుముష। ప్రక స్వాత్ - ఆనిమూ. దీనికీ 

వ్యాఖ్యలో గనున్నయ్ల మిట విపతమెని తెలియునడి. 
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నను బలుకంగ నోరగ్గకయు 4 నన్నును వెంటనె వచ్చి తోలుటకా 

మనము సహింపకుండుటను + మాన్యుని నన్నవధించుకృత్యముల్* ౫ 38! 

క, మునమునకు౯ సమ్ముతముగం గన యబడుచునెయుండె నీవ 4 కడంి వధింప 

గనినంతనుండి తీవ్రము, గను మనము తపింపంజొ చ్చెం 4 గాకుత్ధ ఎపతీ, ౬ 882 

సీ, పరితాప మెంతయు 4 బాధించుచున్నన దేవిధంబుననై న 4 నింక నాదు 
జూతికీ. దగువృ త్తి 4 శైలో త్రమంబగు నలబుశ్యమూకంబు+నందు బదికి 

యున్నంతకాలమే 4 యుండుట యే శ్రేయముగC దోంచుచున్నదీ4యగ సుధ ర్యు 

వాలివధించి యా+4స్వర్లము లభియించినను( గీ డ్రలేవిం గో4రను మనమున 

కే, మనుజనాయక! యీమళతి+మయంతుం డీమ 
హాత్తుం డీవాలీ ననుంగాంచి + యనుజ' న్న్ను 6 

జంప నాకిస్ట్ర మే లేదు + సరగ నిచ్చ 

నచ్చి నట్లుగం జనుమని 4 ముచ్చటం చె, ౬|| 983 

చ. పలుకడి యయా మహాత్ముని కె 4 బాగుగ నున్నది దుష్టబుద్ధినై 

చలలౌడునాకు నిట్లతనిం + జిత ముగా మృతినొందంజేయుశు 

యిల దగియున్న; దన్న నధి[యించుటచే లభియించు రాజ్య మే 

తలంపంగ నెక్కువో పిదప 4 దాపరమావగయు ఘనంబొకో?, ౮4 854 

చ, అనిశలపోయ శే యనుజు 4డ తేగువా౭డెవ(డై న సద్దుణా 

ధుని దనయన్న? జంపుటకు 4 నుర్విని గోరునె యొక్క కామమే 
తనమది నెన్నుకొంచు గుణ4ధాము(డు గావున వాలిన్వీయమా 

ఫఘనవుహీమంబు దాంటకయు 4 క్రార్భ్యము బూనక న న్వథధింపంగలా, గా 

శే, తలయపడయ్యెను, చుర్శతీం 4 దగినవాండ, 
గాన నుర్యాదనే మోాణీ 4 కడంగి యన్న 

(ప్రాణముల దీయునంత టి4పనికిం బూని 

తినిన దా! నేను యుద్ధంబు+నను 'బెనంగ. ౧౦ 536 

సీ తీరుశాఖలను గొత్తై 4 దారుణభంగి నేబాధలనొందుచుం + బలుతేరముగ 

నా_ర్రనాదమువేయ 4 నరసి నన్నుం గాంచి యూజడిలంబల్క + యుద్ధమిట్లు 
వేయ6/గ మరల నీ4వేయడలను రాగ వలదంచు. బల్కె_ను 4 లలితమైన 

భ్రాతృత్వ మార్యస్వ4+భావంబుధరంబుందలంచియాతీండుచంపశ4దలంపడ య్యె 

"లే. నేను గ్యోథంబు కామంబు + వానరత్య 

మూూని యసనాషాయముగ ఫ్రాత్య4ముఖ్యు నిట్లు 

ఫాలియంజేనీతి నరపాలథపుంగవ! మును 

విశ్వయాపునిం జంవి శత్రి+విష్టపపతి. ౧౨ 887 
క, ఫఘునపాపమొందిన ట్రున్నను నేం జంవించి సజ్జ్ఞ4న వృ జముల వు 
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న్ననంగాంచక చింకెంపం, గనుకానిడి యగు గోరంగా డన చెప్పుకుకా, 

క, కన వేమా త్రము యోగం, బును గానిడియైన పాపమును బొండిక్ నో 
యనహూ: యంద్రుండు వ రముల్హ వఇనుకంప నొసంగు నన్న 4 యాన గముగకుక, 

కే. అకనిపాపము భూమియు 4 వంబువులును 
డకువులును గాంతలు ను న హీం4చి ౩య వేనా 

వనచకరుండమాత్ర మే గనక ను మదీయ 

పము సె వండు గ్రహియింప 4 నాంచఛనొందు. ౧౪ షం 

చ, ఇనకులవర్యు. ధం మరిహీనము వంశపినాశకంబు నొ 

ప్పనిడగుపాప కార్యమును + కాగనిచేసికింగాన చేను నిం 
కను ఒజ లెబ్లం చేయున ఎపళగౌారవమొం వంగ ఊయాావాజగిముకా 

క చు! రాజ్యమున (కుల వ నంచు వచింప నీయెక౯ా, జం 341 

ఆ, జక కంబు +*ముడ్రంబు లోశకాప్కకృతము నై నయభఘము 4 నేను జేసీ 

నాండ వ్య జి వళన ప్రవాహము పల్ల, మునకు బాటన వట్టు4గ మ కఘునక!, ౧౫ 
తం 

క్ర మునక క కి నము బొంజెను మ క్తద్వాకడ మేటి4తీరంబుల శే 
వై చుకట్టుల, వినమా: ర్రాకురంత్ర 4 విశ్రుతకీ_్!. ౧౬ 848 

ఎపీ, అన్నను జంపుట 4 యనునడియ తను ప వ్యభాగ గము వాల4మేయయిి వగ 

నన్నకు సంతాప + మున్నతంబుగ. గల్లున్లు చేయుటయెొ వా+న్తాజీ.శీక 

ముఐబయిమమొ ంప్పుంగంచాపయుమహాద్విక కమయినన్ను నేహింసించు+చున సద్పుడు 

జ్ఞైనబలమున న|్మోకంబు నడంపుమా యనుదువేమో నీవు 4 మనుజతిలక 
తే, యగ్నియందు వివర్ణ్హత 4 నందు కనక, మెట్లు కాచుతజిని మల4మే తను నిను 
మంతయంటకయు౦కం ద +న్నవలకనుఫు నట్టు లే సాధువృ త్త మే4మైనమదిని. 

“జే 
. కలిియుండిన నది తనుం + గలిసియున్న 

యూమపహోాపాపమునకు. డా నేసహింపం 

జాలకయ పాజీవోవును; 4 జనకమృతికి 

నంగదుండు పిండు పంతాప 4 మందుచుండ, ౧౮! 845 

క కనుగొని గురుతరమౌ బల, మున దగు నీకవీసమూ వా4ముఖ్యులు సగమే 

చనంగా మిగిలిన ప్రాణము,ల నున్నవారకనుచుం. దోంచె + లలితగుణా వ్యా, ౧౯ 

క, వినుమిద్ది మన్నిమి_త్తము,గ నె సాగెను విర! యా4జగంబున సుజను౯ 
జనకుండు వెప్పిన శ్లైపనినైన నొనర్నువానిం + బరమగుణాథ్యుకా. ౧౯౧ 817 

చ. తనయుని నత్తమంబుగనె 4 తప్పక పొందంగ వచ్చుంగాని యూ 

యనఘుని నంగ దోపషముని + నాత్మజుగా ధరం బొంద దుర్గ భం 
నంతా త 

* సోదర్య గాత్తా తా,పకశా శతృీవాల. స్సృంతావహస్తాక్షిశిరో. విషం, సీకోమో మా మి 

హ_స్తీ దృపో న దీకకొలమిన ఏ ప్రజృద్థః- -అనిమూము, 
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బనియె వచింపనౌ జనహదాళికి నెచ్చటి కేనిపోయిన౯ 
దనసవాజన్తు సన్నిధియు6 4 డాం గన శకృముగాదు రాఘవా!. ౨౦ 84s 

తనయుం డీత(డు జీవిం,చినం దదమేణముం దాను + జేయంగ జీవిం 
చునొయేము తార, విరా', తనయు(డె జీవంపండేని 4 దద్దుఃఖమునక౯్* ౨౦౪ 

జీవించియుండదనియే, వావిరి. దలపోయువాండ + వసుభేశా! ని 
ట్రీవిధిం బాపమొనర్శ్భిను నే వాలిని దత్తనూజు 4 నెయ్యముచేశ౯. ౨౧౪ 850 

తనియం చేయంగ మండుచ,వానుం బొత్తును వన నచ శెంద్ర్రు, దు4లందటు వీళుల్ 

మను జేంద్రా నీయానతిల జని సీతను వెదుకంగలరు, 4 సర్వస్థలుల౯. 39 విన్! 

. మనుజవిభూ! స్వీశ కిమహీశముంబున నొప్పినవాంచవాటనేం 
గనుంగొనరానిలోకమునం + గాపురముండంగంబోయినకా స్వశ 
కీని. గొని సర్వ కార్యముల. 4 దృ ప్రిగం జేసికొనంగచేర్తు వి 
ట్రనుసమపాపకార్యముల + నారయ శే నొనరించి తెంపునకా. ౨౨ ఏన 

కులము నెల్టం జంపు+కొని ప్రాణయుతుండ నై 

రఇండంయందనగక యిట్లు4లున్న నేను 
సై” వి 

నగ్నిం బొరంగ రామ! 4 యానతి నిమ్మ; నాం 

బరుల నడ౭చు రాజ4వనుం డతండు., ౩ రసి 

వనచరనాధు( డా రుడయి 4 పల్కు టం దా విని బాపషృపూర మొ 

యానం బ్రవహింప చేమియును 4 నప్పుడు తోంపమి నూరకుండె; నొ 
క_నిముస మంత భూమివలె 4 గాఢతరకుమనందువా(డు లో 

కనిచయరక్నుకుండు రఘు4కాంతుండు తన్లను వాలిపత్నినికొ. ౨ర౪ 554 

. వ్యసనమగ్నను నేడ్చెడు(వామనయనం 

గాంచి తద్దుకఖమును దీర్పం$గాం దలంచి 

యామెచెంతకుం బోయె న శయ్య దనునందు( 

జూరు నేత్రయు సద్చుద్ధిశాలినియయి. ౨౫% రీక్ర్ 

అలనెడుతార కీశపతి4యా తనజీవితనాథు వాలి ని 

ముల దమిం గాయగిలించుకొని 4 భూమిపయింబడియుండ నంతే మం 

త్రులు రఘురామురాకం గని + తొయ్యలి నాదృతి "లేపి రామెయు౯ 

బయువిడి దుగఖభారమున + భర్తను గౌంగిటం జేర్చి యక్చుచుక్, ౨౬ 856 

వదల లేక మం త్రి4వారము బలవంతృముగను లేవనె త్తి 4 తగదిదంచు 

న వలికి( నొనిరాల 4 నపుడామె శరణాపుములను చాళ్చి 'తేజ4మున రవివలెః 

భాసిల్లు రామచంద్రుని, దా సరగునం గాంచె నాసు4దళతి బాలమృగో 

ద్భానురనయనయు 1 రాజుకి వీ సంయుతు రాజచిహ్నా 4సే సేవిత చేదా. ౨౭4 85 



వ్ 0ధా కాండము = ౨౩౪ సక్లము, 1068 

ఫ్ యా షి 
కరంగా. కవి త “ముసీయ'హాపుని: బుకహో కము 7న చి+పొలుపుమోజు 

నితండె కాకక సుం నన్నలా నవ్ 2 జ్ 0” నవ య్య, నాక్సయా శనిని యంత 

వ్యసనాభిపన్న మె: యొ + వలుమూాజు మూ కరు బాందుచు నండ్రుని+బోలీయవరి 

ఆ. క వ ననాఘ్య డగుచు + మౌానికహాపుండై, పరంగు రామచం ద్రు+పకసకమున 
కర నె జవముమోజ్యు + నతీకోకభ ముకం దన్నుంచా నబ 4 తక దుపకిని, 

క, శరమొక్కట గుజ్తేప్పక, మరణము నొంవించికట్టిటత్తై పకీనస చా 
దవదిసదము: డే రాముని 6 ఇుళుహము లాడకంసలయి చి 4 పకముని మహిోాతుళ౯ా. 

వీ కలువముల్ తొలగుట గడుచి _్రకుద్ధియు వెలయంగ నిబ్దనిశపలికె నుతుల; 
నవ మేయుండ పిశ్రవరయ దాధారణజ లకే మునుల | 4 కక్షముఖ్య 

రపతులాదియా + వుకుబో త్తముల నేని నినుంబొండనబవిగా 4 దనభు! నాథ! 

క. యుండవయి 4 వెంయుచును ందు వ్ర క్రమఢాకి, కుండ వనంశతవరకీ ర్తి ద 

ఆ, నతినమర్థండవు మ 4హోత్తుడ నవనిజో ॥ సమతంగాంచు నట్టి నును సలిన్ని 

యకఘణనయనుండవయిశయలఐలనాపమచుందువు, న్్మమ్ను6 సొ న నెబ్లుశనే ప్రరామ', 
లూ 

క శరణాపపాణి వై ని ర్చ కఫీముబలంబు వెబయ 4 తాజడవయలభో 

తర ము వగకా ఇ నతాకుదుు వరయంగ నీగుణము లె శ వందజియ౦దుకా. 

క, కనంబడంజూలవు మానవ, శనుసంవక విడిచి దివ [4కనుసాభాగ్యం 
బును గూడియున్న వాడవు, వినూ కామా! చాణమొకందు+వివ్చి జవమున౯, 

క. నాపతి ననిం జంపికి కడ యాపటుక్షర మేని నన్ను 4 నబలముకణము౯ా 

వే పొందంజేయు మృతనయి, నాపకజిం గన వకుగుదాన 4 నయగుణనిలయా'. 

క దీరా! నీపిపనిచే నారమణు కరమింపషంజేయు 4 నాషతి చేచే 

చేరకయుండిన శక్యము, శేకీతిగం గాంచు గాన 4 చేయుము నన్ను. 33 865 
చ సరసిజపత్ర వ నేత్రం డేగ కక క్ట రృతనూజుండు స్వార్షమందు న 

చృరలనుహడి యందు నమం 4 జక్కంగం గానయయేని వింతగా 
“నరుణములై న వూవులకోఖా గ ముల౯ ధరియించి చిత్రమై 

పరఃగ నలంకరించుకొని 4 భౌనిలువారలం గూడకుండు. జూ', 3౮౪ 866 

ఆ న i త్వ మృప్క మయ కృ దురానద క్షే జిలేండ్రైయ శ్లో త్తమభధార్మికళ్చ, అక్ష య్య్టక్టీ క్తి శో 

విచక్షణ క్ట ఇతిక్షమావాకా తవపవోబమాష9.అనిమూ. దేనికి గోవిందరాజులు పెద్దవ్యాఖ్యవ్రా 

విరి. ఆవి కజ్బముల పెం బన్ని నయూాహలు. ఆశే యులే యిందువయోగింపయడినవికాన నాయర్థ 

ములు దీనినుండి తేలును ఒక్క యుదాహవణము. చూపెద. ఆప్ర మేయః- వేదాహమిత్యుప క్ర మ్య 

మనోంఠక ఇళ్ఞ వే చేతి వేచె కష్టపరిశె చ్చేద్యః తు మప్ర మేయః, చాప రోపి క్వాం శంఖచక్ర, 

ధరో పీ -ఇట్లివి. అన్నియు ని్ల యని గనహీయసుయు. తై ఊచ్చావచతా మ, చూడాః-అనిమూ. 
లో 

వివిధక మృ కసుమైః కృత శేఖరాః- ఆని వ్యాఖ్య. 
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క. పీరా! యీగిరివరమున, నారూఢములై నునోహ+రాళ్ళతులను జె 

లాగ్ట్రకెడుతటముల జనకవు, హీరమణకుమారిః జాసి + యెట్లు వగతువో. 

తే. అశు వాలీయు స్వర్షంబు 4 నందియు నట 

చేను తేనందున౯ా నగ4నూని వాల 

వెల వెలంబోవుచుండును; 4 బృథ్విం దరుణ 

పురుషు. డాత్తాంగనం బానీ 4 పొగులు ననుచు, కోక 868 

కం తలీయుదు ఏవాదుకఖం, బుల బొందినవాండవుగద 4 భాపా! కానక 

బలమున నను జంవుము నే, నలరుచు. జన నతండు దుుఖ4(ముందకయుండుక్ , 

ఓమహోత్తా! నీవ 4 సీముంతినిం జంప నఫఘమని తలంతువో + యది యయు క్ర క్త 

మాతారయుం దదాత తృ్శ4యేయని తలంచి న౯ జంపుమా! వనితను 4 జంపినట్టి 
యఫఘము నిన్నంటక4 యడంగును, మను జేం ద్ర! శా స్త్రప్ర యోగముల్ (సకల పేద 

సిద్ధాంతములు తగ + చెలువ భర్తకు నాత్మ యెకాని వేబుకా4చేయట౦చు. 

దొలుపుచున్న వి సను 4 విలయ మొందించుట' నాలివధంబులో4పలనె చేరు 

ఆ గాన నీకు నన్ను. 4 గౌంతేను జంపిన గలుగునఘము సుంత + గలుగకుండు 

పముతీయుంబుణ్యమబ్బు4నుహి దారడానము,మించుడానమున్న (దంచుబుధులు, 

క, తెలియ లే దీవజికును, నిలాధిపా! మేము సుఖము 4 నేపొందుటచేం 

గలిగెడుపుణ్యము కా శే, తలంప న్నాప్రాణవిభుప+దంబును నన్నుకొ. 8౮% 811 

క, కనుగొనంకేయుటచే ధ,ర్మనిరతినిం జక్కంగలిగి + మహి దానిని బా 

లనముం జేయుట గననౌ, వినుమీ దానమున నీవు 4 ఏరవేేణ్యా!, 3౯ 979 

లే. ధర్మలోపభ యం౦బు సుంథతయును గాంచ 

వద్ది నిశ్చయమగు నన్ను 4 నిట్లు పతికి 

దాన మొసయపట వాలివధం౦బువలనం 

గలుగందగు వీరవాత్యయు. 4 గలుగకుండు, రం 670 

em 

క, ఏను మే నార్త ననాథను, బెనిమిటికడనుండి యిపుడు + వేటు పడితీం గా 
వునం జంపందగును నన్ను, *మనుజేం ద్రా! మత్తగజన+మనుండై మతీయుకా, 

ఉ.ఉ త్తమహేమమాల మహి+మోన్నతిం గ్రాలంగం దాల్చి కీశసం 
ఫరో త్తముండై తనర్చెడుగు+ణో త్తరు వాలిని బాసి భూమివై 

ను త్రలదుందుచు౯ా నిలువ 4నోపను బ్రాణముల న్ఫరించి నే 

ని శ్రజిం జచ్చుకు నిజ మ+హీనగుణా! రఘువంశకభూవణా!, భం౪ 875 

చ. అని యిటు తారపల్క_ విని + యాధరణిళుండు రామచంద్రం డా 
వనితను నూజుడించి హిత4వాక్ళము నిట్లనే పల్కె_ మెల్లగా 

1 చారదానము-ఫొర్యా 'దానము, 2 మాతేంగ విలాసగామి నా-అనిమా. 



క్క 0ధా కాండము అ వ్ర సము, 10€; 

చే, గావ దుఖంపకుండుమా' 4 కాండతు(ండున్న 

వజినివల నె సుఖమును సం*+కగము నొండ 

గలవు నీప్తు పుత్రరత్న ముంథగదుండు యౌవ 

కాజ్యమును బొంవంగలవాంయు 4 కాజవవన . ౫౩ గ! 

చ. వనచరనాయకుండయిన4వాలి వాకుండగువబ్లు గా విధిం 

చెను మునుజే విరించి యది$డేకురె దానికి జింతనొండిన ౯ 
నికరొ! యుమిలాభ మొ భళవతృకృశల్ తగు కూకపత్యు లొ 

ప్పనిపని నిట్లు చేయుచు? $ భ్ర్రకునై వగ మానుమా! యుంకళా, ౫౩౪ 979 
వ Nae క, అని యిట్లు ను పృభౌవం, బున నాజలు రామచం ద +$మూ పాత్ క్వల్ 

తనపంగూర్చి పః STR క్ర వ్షుని, వని తె తావణకితదయాటం దోర వాజహిమమున౯. 

క నే కనకిపరపీక వాంతయా4మువ:డు రాము 

చు నిహూపహపంబు +4 మించుచుంక 

వా ఆకలి యేక్కుటను మాని 4 యూరకుండె 

త కోకా పల వట్టి $ యక్కపులను, కర్వా ర్ం 

భ్ 

ఇకువదినొల్లవ సక్ష 
లా 

క, వారిదశ్వతనయు నం% దుం దకణేమణియన యటి॥తార నిజసహో 
వకు నూజకిలం చేయుచు, దుగంతకోకమున చదాను4దోయుచుం బలికె౯ా ౧ 

సే, వెంకీదు* ఖమునం కవి(యించినమృతు 

నకును దాన నను మంచియె4+న్వ టికీం గలుగ 

దిపు కనంతేరమా కృత్య4మేయొన పప 

డగిన నద్దానిం చేయుడు + తేటి యటేింగ్. 3 డికి 

1 సువేషరూపా-ఆనిమూ. స్వ. ౦కారయు కళ వెచైత్రన 9 8- ఆనివ్యాఖ్యం 
ని చడ త్ 

184 



1066 అం ధ్రశ్రీమడ్రా చామాయణము 

"స్కీ కన్నీరు విడుచుట + కలదు లోశాచార మందు మోరును దాని+నా చరించి 

నారుగజా చాలు 4 మూర లవాప్రలికి. బార రలాకిక కృత్వ+పటలిం 'జేయం 

గడంగుం డెట్టితజిని 4 గర్శము విహితమో యాకాలమండె చే4యందగుంగాని 

కాలము తప్పిన 4 గర్భ ము చేసియు నుపయోా౫గముండ క4శయుండు నీక్ళ 
చే, రాజ్ఞ మూజుచు. చానే యెళదె నం జేయ 

నలపిగాకుండు నీళశుండే + య జఅలలోక 

కారణము కార్యముల కై + నారయ నత. 

డగును సవాకారిసాధన + మనవరతము. 30 883 

శే, మించి భూతావళుల నియ4+4మించునతండె 
యీాక్ట్వీరుని మోణునట్టి జీ+చేని లేదు 

'కార్యమున శెట్టదాని శేం +౫ ర యొవండు 

గాని కాండు నియో కయు( + గాడు తాను, ఈం 884 

కం వీనుల డీసగిభా వమునచే, యనంగాం గాలానుగతమె + యయి లోకము తొ 
ననిశము వ ర్రించెడుం గావున గాలమె గతియు సర్వ+భూముల కెపుడు౯, ౫ 

సీ కాలస్వరాపుండై. ఖీ క్రాలునీశుండు కొలమును దాను మోజణి+ డశతనికి నాశ 

మేలేదు పృతిబంథ4మే చలేకయుండుసభావంబునే పొంది + వజిలుచుండు. 

గాని తాం లోజేనిన4కట్టుదిట్టంబులం డాను మోజకయుండు! 4 దనకు బంధు 

భావమే లేకుంట + బకపాతమె లేక యలరారుచుండు నయస్టినఘునకును 

జే, హేతువేలేదు శౌర్యము4య్య్యూళు గెలువ( 
జాలునది లేదు గావున + శౌర్వమతని 
కొన వనసరమయి యుండు, మిశత్రాల క్షత 

యనెడుసంబంధ మే లేక్ 4 యాత (డొప్పు ౬ S86 

"లే, కాన సర్యంబునకు. దాను 4 గారణు6డయి 

పురుషునకు బరతంత్రుం డె,ప్పోల్కి_గాక 

యుండు శ్రైయస్సుం నసయాలియుండు బుద్ధి 

గలుగువాం డంతయును గాల4గతియె యనుచు. ౭ S97 

క, తలంపంజను నే కార్యం, బులం వేసిన కోకముందణశబూన 5 మెనకుక౯ా 

గలుగంచేయు హీితంబటే, పలుమరు భగవంతుండనుచు 4+ భావింపందగు౯. ౭0 
లే. ధర్మ మర్థకామంబులు + తుఎంపం గాల 

కృళేమయనయట్లి మరాస్ట్రద 4 నతిశయింప 

కళ్లు కలుగుచునుండుం గీశశాధిపుండగు 
వాలి నాబాణమున నిల: 4+ గూలి యిపుడు, ౮౪ 689 

1 కాలా ద్విహితాత్ కాలా దు త్తెఠం ఈ _కేరసి కా కాకే కించిత్కర్మ కిమపి కర్త ఉ పానీ 

తు మను స్థాతుం నశక్యం-అని మహేళ్వరతిర్థులు. ఈభావమే యిట. కేర్పంబడినది, 
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వ్ర లాల రే ఆ జీ , వ ప్రాచిత 'మొందుటం 4 పాపవెచ్చుకంండయి తా: చెక్ ంన్నక్తిన్ 4 ధర్మమునకు 

సోకారుముఖకు వక కాలక్కతంబుంకు పం గు సరాశ4లయమునొ౨డ క ల 
నిచటనుండియె వోలు 4 హీకేడ్జియ 

జేయుట = జ క్షేశంబు 4 చేయక ప్రా 

కే మునువశ గక కము గ చేకిశకాని 

నడియె మిక్కిలి శ శ హమె 4 యముడు గానం ఒదితవించినడాజాూాబ: 4 వబవదింక్, 

గ్లో 1 | గ్ 

క, చయంగాం చగుక ప్రకివ్రిముం, జేయంగా. పూనుం కింక 4 జెచ్చాజునని యూ 

న్యాయపిదుం ఇగుర సుప, యాయదనునం ఒర్ కె క్ష 

క, వగ పెలున మక్విళ్హ మ్కము గనుచు నిలుచున స్వ కీశ4ముఖ్యుని క కవిప్ర 

తుం గకుచు వినయంబున నో, యగచ నాకా! జవమున + నన్నకు 

కే, పారలౌకికకృ్ళత్వముల్ 4 వకానం జేయు 
మోవు తారాంగదుల గూడి 4+ యూకవీం ంద్రు 

నకు వుతాశనసంస్మా_ర + మకలుషముగ 
నొనరుచుటకయి కాష్టుంబు 4 లొగిని్ గూర్చు, ౧౩ 493 

క, వనచకుల బల్లి యిక జం,డనముఖకాపముల కొమ్మ.(కెరు భనముల డె 

ల్లనుం గూర్చవబ నని యా,డ్ఞను జేయుము; దీన చేశశసమున జవకునికా. ౧౪ 

. కని దుంజంచెడునంగదు, మనమున నూజుడిలం ఒ బల్క్ 4 మతయింకం దజియా 

టమ దండ్రి॥ి సంస్కారము, నొనరుష నరాలోొ_లుపు నగర+మొగి సేయదిమైొ, 

క. రవన్నీంపం నోకుభుండుట, నీక్షణమాదిగను దాని$4శేవిధమున మూ 

గతేమములను గూర్పంగ, నౌ తతి లేషండ వాని4వగుం గూర్పంగ౯ా. ౧౫ 
క. బాలిశువలె దు:ఖంచుట, మేలౌనే యంగదుండు 4 మెలగు నుమమా 

లాళిని బవావ్యస్ర్రంబులం "జ డె లాజ్టంబుల సుగంధ4వముల న్య తయుక్. ౧౬ 

క. ఎప్పుడు కావలసినయటు, లొప్పినవస్తువుల నెల్ల 4 నొగిం దెచ్చుంగా; 

కిప్పుడు "కారా! వేగమె, వ్యరముగ శ్రీని శివిక + నిట 'బేర్పు మింక౯. 

క. త్వెరపడుట గుణయుతంబె, పరంగుచు యు_క్తంబునగుచు.4బ్రకృతవుంబనియం 
దరయ విశమీంచియె యి, త్తరుణమునకా గుణము గల్లి + తగు. గవివర్యా'. 

క, బలవంతులును సమస్ధులు, బల శాలిని వానరాధిశ*పతినిలా మాయం 

గలవానరులను సన్నృద్దులం గావింపుమని పల్కెలం $ దోంపుక్రద్ధక్.. ౧౮ 900 

క, అరివాంతయా సుమిత్రా ,వంవుత్రుం డిట్లు పల్కి + శ్ఞాతకృసమిప 

స్థిరం చేరె; నంత లత్తడుం బరికిరచి తదీయ వాక్యశీభంగిం జేయకా. ౯౯ 9601 

చ, మనమున దొట్రుపాటుం గని శ మాటను జేయంగంబూని తొకుం డొ 

యస్టన నగరంబుం జేనె శిబిఖకానయనత్వేరం బూని; యంతం జ 

FA 

(XK 

1 శారా-ఆనుదో నిట “తాులటి డనువానరు.( వర్థము. 
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cme 

యాన నతండెగు దెంచె శివి+కాన్వితుండై. వరవిక్రమంబునుం 
ళ్ సి జో "~~ నట దీ " గనినక విం ద్రు. లాక్ బికల 4 గ్రున్నన మోయుచుం దెచ్చి రంతట౯. ౨౦4 90% 

భ్ ద్రాసనంబున 4 భవ్యమై స్యంద నభ గిగా నయస్సిది థి పరంగుచుం డె. 

గ్బ్రి "ఫే మవతు ముఖం 4 దెల్దడం జతి ంపబడియుండెం డరువుల4 భంగి నున్న 

చి తః త్రకిల్పములుండెం 4 జత్ర పదోతులవలె నున్న ప తీవులు 4 బహావిధముల 

నంషందుం దగియుంటె 4 హాకాశమునం బోవు సిద్ధవిమానాళి + పెలువుతకేయ. 

తే, జిన్నవియు. బెన్షవియు నయి 4 చిత్రములగు 
చున్నయట్లిగ వాతంబు + లొప్పుచుండె 
సంధిబంధభంబు లల 4 జక్క. నమరు 

పంగంబడి యుం డె 'నయ్యది 4 బాగుమెటీయ. ౨5 903 

క, సురశిల్సి తనచముత్కతి, నగా నంతయును జూవీ 4 చారుతరముగా 

నరసి యొన ర్చి విఫాల స్పుర ణంబున( జెలువుమోజి 4 శోభిలుచుండ క్. ౨3౮ 

క, తగ్రునిరి రత శేలేభూ,ధరములు వెలంయంగం జూారుళతందగువని వేం 

లొ 

బరినుతిరే గాంచుచు దివాష్టైభ ఛభరణములును హోదములును 4 ద్రైబలుచదు నుండక. 

, చిత మాలికలును 4 చెలంగచుండలోల్డ గి 

మమాూలయిన గుహలు + నుజయు€6 గాన 

నములు వెలయుచుండ 4 సుమహితీర క్షచం 

దనపుంజూత లమరం + గనుగొనం దగి, ౨౫ 906 

వుప్పాఘములు నిండ + బొల్పారుచుండంగ బాలనూర్వునివల 4+ భాసిలునరు 

కఈాంబుజ మాలిక 4 లందందుం గ్రాలంగ, వెబయుచునున్నశి4బికను దాని. 

గనుంగొని రాఘన్రం + డనుజునితోం బళల్కైై: నిశ వేగముగ వాలినె త్తి శివిక 

యందుంచి _వ్రేతకా4ర్యుంబుల సాగింపం దగునట్లు చేయుమా 4 తడవ్రచేయ 

శే, కనియె; నంతట సు గ్మీవు 6 డన్నకొజకు 
నేడ్చుచును నంగదునితోజ 4 నెట్లొ నాలి 

చెర్రి యావివికను జేర్చె 4 చెల్ల వనచ 

రాళికధిపతియె తగు4నాతం డంత. ౨౮ 9౧7 

చ. మరణము నొండినట్టికపిశనుండను వాలిని నందు: చేర్చి యం 

బరముల బుష్పమాలిక ల 4 భవ్వుతరంబగు భూషహణావళీం 

బరయగ6ంగం చేసి ీవ్ధ సమ4+నాయము: గాంచి వచిం చె నిట్లు; వా 

నరపతియె మహాోత్తుడయి 4 నాదుసహోదరుం డై నవాలికి౯ా. ౨౯ 0086 

క, కావింపుం డుత్తర్మక్రియ, లేవిధమున శా న్త్రరీతి + యర్పడియెనొ మో 

రావిధమున నని యాజ్ఞం, గావించె ననంతీరంబ + కపు లాయాజ్ఞ ౯. D౯ 

1 దారుపర్వశ క్రోపేతాొవొ-ఆనిమాూలము, 
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శ జో జ 

క, కికనావహీంచా గబ ముక్క మును వెనజల్దుచుకా ౫4౯ ముంవటి జో 

ద వెంట కటిక కాను, చకువాత ఇ తపా నకును 4 వగుపధ మరళా, 3౧ 

క భాగము క్ర వమనివశీ బై 5న, యు మైకవిను, లేవ మున హాన్ ఖీ కంచు కనీ 

చ వ ల - 
కాజ క జేకయుండం + గో5 సు ౫ వాదు తని కీని న "నక్క 4 50త; నచట.3= 

< కం. - క, తాకంకు మొనలనగువవనచక, వెకూలు నంగబుకిం శాడ్ + విలవించుచు న 

కాల a డా - వా హా క తా Pa ఆ 

ర్చ నకు వం ంగుట నో ఏక లడలయగంగం జనక 4 కుంచుచు నంతకా. 33 

నుల, మూకడితువడయి వవచవశాన 4 మండమండనగు నా 

బగు నాబకువ్రు లెల్చ్లరును కక + ప్శా' యనుచుక, 3౩3 

గరుణకు లః మగ "వేద్చ చు 4 గదపి్ చనీి2. ౨౫% 914 

క, వశమ్యదు ముమున నచ్చట, వవటం గుందుచును నేక్చు4వానకకాంకా 
ఘనరోవనవవమున నాొ,వవనగికు లన్ని యును యమో ళంగ నుంజెకా, 5౬ 915 OA న న టా (న ru 

తర్రమున ఉక. జీకేకింషం చ డగినచోబ 4 వానకులెల్ల ౯.32 916 

చ. వనట: గృళించుచు౯ జితిని 4 వాలికీం చం వావాకుల్ కపుల్ 

చని తమమూ:పులంచుం దగి 4 చారుతదంబగు యా నమన డిం 

చినం గవులల్ల దు-ఖమును 4 జెందుదు నాష్టఎమందు నిప్పి; రం 

తే నపుడు తార యానమునం + దడ్దయు నిద్దుకవొందివట్టుగ౯, 3౮5 917 

తే. పండుకొనియున్న తన ప్రియళ4భ రం గాంచి 

యతేనిశిక మంక మున Es 4 యకివిపాద 

శర నిట్లని విలపించె + హో కవీంద! 
హో మహారాడ' మత్స) య: 4 వో సువూజ్వు !, 3౯ 918 

శే, దీర్ట్టబాహూ. ననుం గన్ను 4 లెజుచి చూడ 
వరి? Mes ౫ంది 6 యెక్చుచున్న 

నీ ప్రియాంగన నన్నుం గ4న్నె త్తీమైనం 
జూడకున్నా విదేమొకో? + చోద్యమయ్యె. ఈం; 919 

చ. వనచరనాయకా: మృతిని + బాణవిధీం గనియున్న నీముఖం 

బును గన జీవము గనిన4వోలిక న స్తమయార్మ్క_వర్ల మై 

తేన రెడుసంతనంబునను + ధక్ముండె శాఘవ్రయాపమొంది యి 

వవమున శేగుజెంచి యొకశబాణము వై చి కళోరరీకింగ౯. ర౨ 930 



1070 ఆంధ్ర, 

తే మమ్ము విధవలం జేయుచు + మిమ్ము వెంట. 
గొనుచుం బోవుచు నున్నాండు 4 వనచగెంద్ర! 

సంతతము నీకుం వి యులయి $ చాకుగా క 
UU (CU 

"లన యీోావానర, స్రీలు 4 మాననివగ. ౪౩ spy 
= నా 

క, చరణగతుల్ మిజ:గ వృచ్చికిగాజే: తెలియ దేల! + శీతా ంళునలెకా 

గర మందమైన మోములం బరయడువీరెల్ల నీకు 4 నబ్బ భలెగదా?. రకిఇ 922 

క, ఏరిట్టు నిన్నుం గాంచెడు, కోరికలకా నడచివచ్చి 4 కుందుచునుండ౯ 
వరా! యూరకయుండెద, వే? రాజా! సహజుండ్రై న4యోసు స్రీ వుల. రర 

చ. కనుగొనవేతొకో? సచివశకాంతులు తారముఖుల్ పురంబునం 

గనందగుపెడలందబును 4+ గొన నంగవచ్చి నిను౯ మహోత్తు వి 
య \ 

పేని నలుదిక్కు_లం గొలిచి + డీనతేనుండుట( జాడవయ్యి న 
తుని చయనూడ నా! కపుల + దోరపు వేడుక? గొల్బూ వారలా. ర రబా 

తే, వారివారికిం దగినట్లు 4 పలికి సెలవొ, సంగీ పనుపుము పీరల; 4 సమ్మదమున 

నంత నెల్లర మిచ్చమై + నతులమదన, శేళులకా విహకింతమిో? శీ తితలముల. 

చ, అసియిటు భ_్రృశోకమున + నాతురయె తపియించుచున్న తా 

రను గపికాంత లావనచ+ర ప్ర భుసన్నిధినుండి లేవి శో 
కనిరతచి త్రలై యవి క్రైస్టలిం జేర్చిరి వాలినూనుం డా 

రని సకలేం ద్ర యంబు లత్మదీనములై తగనేడ్చు చుం గడుకా. ఈ౮ 996 

"చ తనదువితృవుర్ణం గూడుకొని 1 తండ్రి. జితి౯ శయనింపంజేసై న 

జ్ఞ నకునిక ౦తే నంగదుండు + కౌ న్రృవిధింగొని వ్యా్యాకు లేం ద్రి యుం 

డునునయి యగ్నినిచ్చుచుం గ4డుకా వగమోణింగ నప్రదవ్నీణం 
బును నొనరించె నాకపులు 4 పొక్కుచు నట్లు మహేంద్రనూనునికా. రగ 

తే, దహనసంస్కృతుం జేసీ యు+దకము లిడంగ 
లీశలాంభోయుతంబయి 4 శివదవముగుచు. 

నొప్పు నేటికి. జని; రంత 4 నొగి వనచరు 

లర్మ_నూనునిం దారను 4 నాత్ర యించి. ౧ 928 

క, అంగదు మున్ని డుకొని సే పా,మాంగదు(డగు వాలి కెంతో ఉయా ర్రింబొగులుచు౯ 

"దుంగాజలముల( దర్పణముం గావించిరి; రఘూ త్ర4ముడు వారివ లెక, 

క, తానును దుకిఖంచుచు రని, నూనునిచే చేనరాజ్కనూనునికటశొ 

స్తానుసరణముగ. వేయం, గానా కృత్యముల, జర పెం 4 గడు శ్రద్ధమెయిక్. 

] సోపసవ్యం చకార వా-అనిమా. 2 తుంగా జలములకొ=తుంగానదీస మచ 
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ey) 

క, అనుపమహౌకువంబు క ళ4ఖా ఖాస్ 
శనుకపి భంబునం దేవనార్ ‘KX Fy ఓ (0 ఖీ గ ol Rb yy ew 
ముకి కరము వాణముపుం ఈ బోవ వే కులం ఆమి తియయ 

త శా చ్చి 
Oa —E WwW పిక చర నంభనాభునకు 4 వా౭కం ము బాచెకంచి త 

Ew rn ఇ Mw a వంట అ మృువ్ కష నున్వురాముం సనో మెను సు రన్టైసుతుంవు చయన్నునకా, ౫౩3. 

వ్రపవదియెననవ సము సంపా“ ము 
చ అ శ హై 

౨౬ వ సకము, 
GG 

జ FE Ten వ శ దురు. సృ వకట్టా [వై మక మే నృ వము, చుర 
z a 

కే క్రేర్యక్తీయ లాకాళ 4 వాప్కుం జెసి 
ద మ్స 

న్నాన మొన3చి యార్ష/వ క్ర వృ ములతొడ 

వగలం బొగులుచు సుగ్న వు + క౫ముచెంతే 
ఎప్ కూ భ్ poker నుండ సేవించి రాసచి+వో శ్రము లొ ౧ రవం 

సీ అక్షి ఫ్యకాకి మశీహాజబావాు(యండ కగురామునొక్షకు వాన4క ప్పభోండు 

వా నం దణ (జోన్శ 2 హూచెంకను ము షహలఅటు న చేతులు మోస్తే(యతిశయమగు 
భ కినిల్సిర) స్వ పర్వ తా భుండు బాలవనజకాంధవనిభ వక్తుం డనిల "మలరం 

తనయు. వనన యం+4కటం ట్రాంజలియయినామున కీలువలె,_నుశవినయ 

చే, ద్ర భువతంసము. మాయను 4 గవాముచేత: 

బొందరానిదియెై కుల4పూర్వలబ్ద 
మెన యూూగొప్పుక విరా జున్టి + మర్క్మ_్తనయు. 

డిపుడు పెందెనుు గావున 4 నింక నితీడు ర 993 

క, భవవనుమతి నొంది శుభం,బు విభ వడకుంబునై న + పుర మొంది స్వకీ 
యవిభూకి మెజయ సఖబాం,ధవయుతుడై కృత్యములను+దగుం కేయంగ౯ 

క్స్ బహుళ గంధ ద్ర ni విశ వారముచేశ నోవధులచేశను యభా+4కొ స్ప డ్స్రి 

నభిషీ క్తు కుడ భః కి తట యలరయణా నిను విశేషించి నూల్యమ్ములళచేశ రత్న 
ముుఐచేత నర్చింపం+గలండు; మోరిటనుండి కిమ్మింధకు౯ా వచ్చి 4 కీళవితతి 
“కానంద మలరంగ 4 నర్మ జుం బట్టాభిషి కుని వేయుండీ 4 + శ్రీ సమృద్ధి 

"జే, ననినం బరవీరవాంతయు $ నమలబుద్ధి 

వై భవంబును ౫గనువాండు 4 శ్రీ భరితుండు 

1 కత స్తు తెం వాల్న మర స్టపౌపపషం పృకాశ మిమ్వోపనేముణ- వాసం, వ్రదీవ్య 

దీప్తాన్నిన నపశాజనం చేదా సుక్షణం"? రామ ముపేయివాకా హరిశ॥.ఆని మూ. దీనిక మే యిట వివ 
ణ్ 

రించుట చే బంచపాదాగంా నైనం యొణుంగుకడి. 
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నైన రాముడు పల్కె_ వా4+కర్టిము౮ం గోవి 

దుండు గావున; సౌమ్య క4భూక పాప ౮ 935 

చ జనకునియాజ్ఞ నెల్లపుడు 4+ సల్పయగం బూనిన వా౭ండనెెట నా 

తనిదగుమాటరీతిం బుర+కల్ల జముందును గ్రామమందో నే 

పనిని జతుర్ణ శాబ్బములు + పావనిరో! చొరరాదు మరలి 
వన చరనాథు వీరవరు 4 భాస్క రపుత్రుని సంతేసంబున౯, ౯౪ రి 

శే, సంపదల చేతం బూర్ల మై + కాకుదీతి 

నలకు కిమ్క్ ౦ధం జేరచి $ యతిజవముస 
బట్టభద్రుని నిం చేయుండు 4 దె భవమున 

విధిగ ననిపల్కి_ కకిసంఘ4ఏికుం గాంచి. ౧౦౪ 997 
తే, చక్కగా వృ త్రములనెల 4 స్వాంతమందు 

—> య 

నెలీంగన మహానుభౌవుండై 4 యెసంగు రాము. 

డతిబలుండయి వృ తజ (4 నసూర్య 
న్ స 

తేనయునకుః బక్కె_ విర! యా+తారతనయు. ౧౧ 9093 

ఆ. యావరాజ్యమందు 4 నభిప్. కునిం జేయు మితీండు సుమ్ము నీకు జ్యేమ్టండె న 

వావీ కళ సుతుడు 4 బలపశఠా క కృమముల, నీకు సాటి యగు దు 4చెగడువా దు. 

ఆ. ఏతం గదీనచిత్తుం 4 డీయొనరాజ్యము 

నకును దగిన వాడు 4 ప్రకటశ కీ 

వాన కాలమిదియె 4 వచ్చె నం దిది తొలి 

నెలయె శావణాఖ్య 4 నెగడు జుమ్ము. ౧౩ 940 

2క విను మాపాఢము మొదలుగం దనరు౯ మాసములు నాల్లు 4 ధరవార్డి కనం 

జ్డను గాన నిందు యుద్దం, బున కుకా యత్నం బుచేయం+బోలదు సుమా, ల 

క్ర పురమునకు శుభదంబున, కరుగుము సౌమిత్రి తోడ 4 నద్రిని ని నటే 

పెద నీకాలము భూ,ధరగువాలివి రమ్యములు ని నితాంతము సౌమ్యాాా!, 

శ అతీవిశాలమ్ములయి తేగి4నంత గాలి, గలిగియు న్నవి పీనిచెం+గట జలములు 

సద,కై రవములును బెం4పంబడినట్లు, (గాలుచున్నవి వాసయోా+గ్ళ విట నాకు, 

క, విను కార్తికమ్సు వచ్చిన, దనుజేశ్వరువధముకాజకుం + దగుయత్నమొన 

3 ర్చను జను సౌమ్యా! నీవిళల జనుమా: నగరమున కిద్ది(సనముయము మనకుక, 

CH లా 

స తేబంక గా ఎ స్వ న్ చ కా వారి కస 1స్ఫృ జ్ఞ సృ త్తీసంకన్నమ్-అనియూ ౨ ప వృత్తా సౌమ్య చత్వారో మాసా వార్డీ కసంజ్ఞి 

తాః-అని మా. వార్త కస సంజ్ఞ తా శ్చత్వారో మాసా ఇతి, ఆళ్వయుజా హోరా భ్యాం చతుర వే వనికి 

స్టేయమ్. భత్రిన్యాయాక్ నష్ట ముఖత్వా ద్వన్షానంతర కాలత్వా చ్చ చత్వారోపి యుద్ధ యాగ్యా నభ 

నంతి-అని గోవిందరాజులు. లి "సప న సృమయ సామ్య- ఆఫు మూ. సమయ స్పంకేశః- అని వ్యాఖ్య. 

మనకిదటి కిదియే మాటపటు, అని యరము. 
ద టె థి 



క 

చ. 

చం 

లే 

సీ, 

కరములు, సోంత భూమిం బడి 4 = చచ్చాణు. _మొక్కీ 

కిమ్క్_0ధాకాండ ము అ రడ సక్షము. 17g 

వనచర రాజ్యంబున కెల్లను నీవే యధిపకివయి 4 ఒలిశగకిం శ్రా 

బన మొవకుప నభిహేకం, బును గైకొని మిత తతెకి 4 ముక ్మమొనసపుమా', 

అనిక_ుతాముం జాజి యిడ 4 నారవిసూనుంకు రామువాః! 0 

గొని చని చాలిపాలిశమ+కుంఇతపసునమునెన ప కవనం 

కును కమి జొచ్చు తద్వై భవశ4ముం గని మేర్చుపాకండ వానె 

కుని. బుకిం బొచ్చువానిం గని + కూకకవీశపవా స ముల్ కే౯ా ౧౮4 946 

. అతనితోకం బ్ర వేశించి + యాడర న 

వందనము సల్సా చుట్టును 4 బలసీక” లిచి; 

రంతం బాకాలు కీక్షసం+ఘాధి నాధు? 

నను Fy దర్శించి ఖీ యశ నిచెంత, OF ౪ వ్ర్రి4? 
రా 

సమాహితాకు-3 
Me 

ధరణిపుండ య్వు నేంటికని 4 తాక ముదడంబునం గాలికంత; న 

పస్పురజనసంతలిం గరుణం శ బోలగనె చ తే కృపారసో కుల 

గర మలరంగం జేసి యటం + దారకు దు:ఖము వాపు కో౩కకా. ౨౦4 913 

y 

తనవశము చేసికొనుటకుం జనియెను వే వాలియుండు4సౌధంబునకుకా, 

వనచరపతియు మహాబల, మున.  ాలుచు. జోమయిరాయగ 4 ముఖ్య ప సృకృతుల్, 

సురపతిని నిర్ణరులువలెం బరమానందమున. బట్ట+ భదద్రు నిగా జే 

నీడ వానకు ల తతి డెచ్చిరి క్వెతచ్చత్ర త వరము 4 శెల్వకుకంగ౯, ౨౨౦ 

కనక్మయంబుగా నదియు. 4 గాలెను ద _ప్రసువర్ష నండముల్ 

తనర _యిళస్సునిం చెడు వి4ధథంబున మించుచు. జ వాలం 

గిన వరణామరద్వయము( + గృత్రిమ మంతయు లేన క్నవం 
oR 

కిని వరబీజసంతతిని + దివ్యతరావధుల౯ా ౫ ౫ మంబుగకొ. ౨౫5౪ రబ్ | 

వీ రముల్ గల్లీన చెట్లచిగుళ్లను సాధుసుముంబుల + సంకేసంబు 

నింపు శాంలనిననుంద కషకాంగరాగంబు వాసనల్ 4+ రాజిలం కగు 

కుసుముమాలికలను 4+ =సపతలంబునం డగుతామరలను సుగంధ వర చంద 

నంబును మజియు నానావిధ పరిమళ ద్రవ్యంబులను వారి ద్రాసమన్వి 

తాతతల నూత్మధాన్యంబ' + నమలఘ్మృతము 

మధువుం జెరుగును వ్యామఘ్రచశర్శమును వనవ 
రావాచర్మ్మమునం జేయ + రంగుంగులుకు 

పాదరత్సేలం దెచ్చి రశప్పట్టునందు. ౨౬౫ ర్ట 

పోడశకన్యలు + సొంపు చెలంగ మెైపూంతయు మణిశిలం + బొందుపజు చి 

నట్టి గోరోచన 4+ మచటికిం 'దెచ్చిరి సంతనంబున మంత్ర4నమితి నెజింగి 

* చె[8దామర 
(J) 
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నట్టవానర వరు + లప్పుడు యాజనార్థము విలిపించినశబ్రావ్యాణో త్త 
ములకు రత్నం౦బుల 4 లలితవ, న ౦బుల బహూువిధసురుచిర 4భకశషముల నా a షష ఫ్ర 

కే, సంగి సంతుష్టులం జేసి 4 జూత చేద 

రణ 

సుని జ్వలింపలం జేయుచు. 4 జుట్టు కుశల 
వెలయయణగాంజేసి కొస్తో కవిధిని నర 

— యా 

కాలమున వేల్చీరి హవిస్సు. 4 గమృతేరము. ౨౯ ర్రిక్కి 

నకాంఘు)లబెడ మి, ఘనా స్తరణసంవృతంబు4గా( గ్రా లెడునా 

సనమున నాసుగీ వుని, నునిచికి డివ్యాసననుది 4 యొప్పె న్మిగుల౯ా, ౩౦ 954 
- వివిధమాల్యాభిముండిత 4విమల సౌధ 

శిఖరమునం బెని బేర్కొ_న్న4చిత్రపడము 
నందు సుగ్నివుం ద్రాజ్బుఖు 4 నమలనుంత్ర 

ములను గార్చుండం బెట్టె న4దులనవముల. 35౧ 9క్ర్ 

వరతిర్ధంబుల ఘనసాాగరముల6 జెలువారుజలము. 4 గలశంబులతోం 

బరమాదరమునం డెప్పిం,చిరి వీవపక్. దానినెల్లం 4 జేర్చి యొకటిగా౯, ౩౨ 
కనక మయకుంభముల నుం,చినపివప ముహూ_ర్రమందుం 4 జెలంగుచు శాస్త్రం 
బున గనంబడునట్టుగ స్కూ త్రనిచయముల జెవ్చినట్టి* కృమమునం బూన్మి_౯. 

గజుండుగ వాముండుశగవయుం౦డు శర భుండుమైం౦ద,ది్టవిద, గంధథమాదనులును 

వానుమెంతు(డును నలుం+డా జూంబవంతుండు సు ప్రసన్నంబయిశ4సుపరి మళ ము 
గలుగునాజలము మం4౫ ళ కరవృవశ్ళంగములతోడ హాటక4కలకని చయ 
ములతోడం దమినె త్రి|మును వసువులు సవాస్ర్రాముండై తగిన ట్లి,యమరపకికి 

కే, నలరి యభిషేక మొనరించి4నట్లు వనచ 

క్, 

త, 

క, 

ర్, 

"ర0ద్రు,నకు నభిషేకంబు 4 నెసంగంజేని, 

రంత నప్పని కాగ మ4హోత్తులె న 
దీ. 

వనచశేంద్రులు గుమిగూడి 4 ఘనముదముల, 9౬; 953 

పలికిరి జయజయశోబ్దం,బుల, సు గీ వుండు రాఘ వునియాజ్ఞ ను ని 
మ్లులం వచేయనెంచి యంగదుం, నిలిచి తమిం గాంగిలించి 4 విగియు _క్షముగ౯, 

యౌవరాజ్యపదము4నందు. ఒబట్టము( గై, నంత నంగదునకు + నప్పదంబు 
గలుగంజూచి *కరుణట లుగు వానరులు స్కుగ్రీవుం. బొగడి రిదియె+భావ్రకమని. 
ఆరీతిని శుభకార్యము, గారవమున జరగుచుండణగా నచ్చటియ 

శ్రీ < లే మళ వ్వారలు ప్రీతిం దనరుచు, శ్లీరాము మవోత్తు నతని 4 చిన్ని సవాజుని౯. 3౯౪ 
పలుసారులు నుకియించిరి, ఏల సీల్లు వుహోత్త్సవమిటు 4 వెలయఃంగ మోదం 

బుల( బొంగుజనులు గ్రా లగ, నిలేశచివ్నాములు గలుగు 4 నెల్ల ధృజంబుల్, 

* సాను కో్ఫోశాః ప్లవంగమాః - ఆనిమూ లము, 



కివీ, 0ధాకాండము - ౨౭ సర్గము. 1013 

కే, వెుయుచుండం బతాకలు 4 గలయః గాల 

వేడుకల మించుచుండెను 4 బ్య క్వఢ కగు 

వాం జెలంగు కీిష్కుంధయు 4 వప్తుడు మిగుల 

నంత పిర్ళువంతుండగు 4 నాకవిపకి, రం రక 

చ భునతరచిక్తుంై న రఘు+కాంకునిచెంకకు నేన యుత్వవం 

బును వివకించి చెప్పి తన+వాంది మడిం దగం గోరుచున్న వా 

కర్టను బుమం గూడిీ యా త్రైద వశ4 రాద్యము వాకనిషూదయుండు పొం 

డినగతెం గేశ రాజము మ? దెంగలక్రీ, దేని బొండె నంశటకా. కం 364 

ఇకవదియాజువ సము సంపూ ము, 
గ oe 

అదురు ామ-యుణులు గుహయంగు నివాసము కుడు. చురుల- 

క, వనచరపకి యోూాకీతిని, దన కాజ్యుపదంబు నొంది 4 కమి “పమ్మి 0ధక౯ 

గొని యందు: జేర రాముం, గనుజునితోం బ్ర సృవణమ్మ4హోగి3 కేగెకా,౧ 965 

వీ కాకాలమృ గ ణఇసంఘట్లమై సింవాభయదనాదంబులు 4+ పకయగుచుండక 

వెలసి నానాగుల ల్య+వితతిలాపుంజగూథమై బవావిధ4కుుడసమన్ని 

తంబయి భల్లూక కకత వానర క్రౌణి *నిచయమై గోవుచ్చనిచయ, మూపు 

కాంతకయుకమయి 4 యంబుబాన కృతినున్న నల్లన నిశిలల చె 4 నుల్లసిల్లై 

నిర్మబజలా శ్ర, శ యంబయి 4 నెగడుచున్న 

సృవణశె లశృంగై ఈ భా గమందుం 
gor: వ్ర వెడలుపు తగనున్న + భూరిగువాను 

గాపురముగా గహించె రాఘవుడు కోర్కి. ఈ 966 

కే, 

wy 
క, అనముండు కాంతుండు నగునా, జనపతి గీశేశుతోడ 4 సమయమ్మ్హును చా 

నొనకుచుకొని; మావీదప౯ా, వినయంబున. దని సిరికి 4 వృద్దికరుండై . రో 

క, తనపయి భ_కియు( గూరియుగని వెలయుసుమిత్ర, కొడుకు4గనియక్మౌ లం 

బునకుం దగినట్లుగ ని, ట్లనియె౯ బవ్వార్థ నులరు4నట్లుగ నొకటకా. ౫4 

క, ఆఅరిగణనిషూదనా' యీ, ధరణేధథరగువా వికాలకం దగుచు మనో 

వారమై యుక్షశ్వసనా, కరమై తీగియున్న దట్లు4గావున నిందుకొ. ౬ 969 

ర్క్ట ఈవర్ష్య రాత్ర ముబ నిం, చేవాసము చేయుదము మ+హీపకుమూారా' 

గ్రావో ెసమక్ళంగంబిది, పావన మున్నతము నగుచు + భవ్యము నయకా. ౭ 

1 నివేద్య రామాయ తడా మవాత్ర చే నే-ఆనిమాలము. 2 మార్జానై క  నిషేవికమ్-ఆని మా 

కి మవాతీ మాయతౌొం గుహోమ్-అనిమయూఎము. 4 కా_యుక్తం మహహ్వాక్యమ్- ఆని యా. కాలము 

క్షం 3త్మా_లోచితమ-ఆని వ్యాఖ్య. 5 సౌమిలేశి ఐర్ష రాత నురిందమ-అని మూ, 
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స ఎత్హనె నబ్బనై 4 యిందు బామాణముల్ కోధిల్లుచున్న వి 4 సాగసు6 దనర 

బహువిధఫాతువుల్ + భాసిల్లుచున్నవి గువాలును సెలయెళ్లు4గొమరుమిగుల 
నున్నవి ప పలుదితు 4 లొప్ప వృవాళియు. గాంతచిత్ర లకానిశకాయమొప ప్ప 

చున్నది బవహాువిహ4గో త్తమధాసప్టనముల్ వినంబడుచున్నవి + విముల ేకి 
కే రవము లొప్పుచునున్నవి + రమ్యువికచ 

నూలతీకుంద గుల్మముల్ 4 మజియు సింధు 

వారకురవక ములు సర్హ4భూారువాములు 

మద్దుల క్లై కదంబముల్ 4 మలయు నిందు. ౧౦ ర్ట] 

కొ, నరవరనందన ! యల్ల డె, నరోవరము ఏకచరమ్య +సరనీజయుతమె 

పరంగుచు నీదినములలోం బరికింపంగ మనగువాకును + బరిసరమ౦దుక౯, ౧౦ 

తే, వెలయునటుగ వ్యావీంపంథీగ లదు సుము 
౧ చాలీ 

ప్రా గుదగ్భాగ మందును థీ బల్ల మొన 

ధరణి నీగువా తనరుచు 4 దాగరభాగ 
మందు నైరృతి యొప్పంగ 4 నవురియుంట. ౧౧౪ 978 

తే, ఈకుదెసనుండి వచ్చెడు 4వృప్టి లోన 

గ్రా 

డక యుండు. బళ్చిమమగు+భాగ మున్న 

తం బగుటచెతం దూర్పువా4+4తము చొరక 

శర చాయకమై యుండు౪సౌమ్యు! యిద్ది. ౧౨ 974 

. కనుమా! యీగుహవాకీట?ం గనంబడు నీశిలయు సమముగా దగి శుభమె 

నునుపయి వెడలుపునయి విరి, సిన కాటుకరాళివలె నె 4 చెన్నగు( జువిర్లా!. ౧౩ 

. కనుమిదె యు త్రరశీ తిని 4 గన్పడునీశిఖరంబు రమ్యుమై 
తన రెడు లేచినట్టి జల$దంబు, కి యక మణి భీన్నమై చెలం 

గిన రుచిరాంజనంబువలెం 4 గేవలచి త్రముగాం గనంబడుక్, 

గనంబడున కై యూమ్యదిశం + “గామహరతీ తిభృశ్సమానమై, ౧౪౮ 976 

నానాధాతువిభూమీత మై నాయన! మజియొకండు + హారిశిఖరముకా 

గానందగు శ్వేతంబగు, దాని; నటే యోాగువాకును 4 దగుందూర్పు దెసకా.౧౫ 

, అట ద్రికూటనుందు ౪ నలరు జావ్నావివల 

బాటుచున్నయీాళుశ4భ నది జూడు 

మిది యకర్ష మముగ + నెసంగుచు. దూర్పుగాం 
బాజుచున్న బెంతొ + భన్యరీతి. ౧౬ 978 

, తాలతమాలహద్య కములు నతిము క్షచంపకతిలక్ముల్ 4+ సరళములును 

వజులు నశోకముల్ 4 వానీరతిమిశేముల్ వకుళ కేశకములు + ప్రకటములగు 

1 కామ వారక్నీ తిభ్ళతే ఎమానమెై=కై లాసగిరి తుల్య మై, 



కిపీ, 0ధా కాండము = ౨౭ సక్షము, 1077 

చంకలు హింతాల4సంఘముల్ లొద్దుగుల్ న్పవే శ్ కవ్భకుశనిచయమశ్లై 
కృతమాలకంబులు + వికతశాఖలచేత నొప్పు శోభిలుచు + నుక డి 

"వో దా 

తే. తటమునం గలబహువిధతరుడరములం, గలిపి యుండుటశే నిది 4 లలితవ ప్ర 

UX 

UX 

rh 

భూషణమ్ముల కొ బిల్లు 4 పెలంతివో లె, గెంతయునుబొల్బు చున్న (హీన శై ర్య. 
. పతేగంబులు గుంవులుగా, శకేసంఖగలు గూడి వితత4బాకురవంబుల్ 
నతకము చేయగ నీగువా, యతికయమో నములు జెలలో + నలెకుణగంపే?!. 

జక్క_వ లొండాొంటిని బెవ్నక్కు వమిజంగం గలిసి + మధుకధ్వునుల౯ 
కీల జీయంజేయుచున్నవి, దిక్కులంగనుంగొనుమువాని+ కెజి గుశుభ గుణా! 

. వాంసనారసన్ికుకుంబ 4+ మలక రమ్య 

ములగు సై కతభూములు 4 వెలయుచుంట 

నిద్ది భూవణరవమ్యయె 4 యింవుగులుక 

నవ్వు నాకీమణింబోలి 4+ నివ్వటిల్ల, ౨౧ ర్ర2 

. ఒకట నీలోత్పలములు వేశ+జొెక్క చోట 
నెజ్రిగలువలు వముజెకట + నెసంగి తెల్ల 

లువ లింకొక చోట ని4కామరమ్యు 

కుముద కుట్కులములు గల్ల + నమరుం గంచె. ౨౨౩ 988 

. జలపతీ శతములు 4 వెలయ బడి చశక్రైంచనినదముల్ విలనిల్ల + మునినమూవా 
రౌ 3 

సేవితంబు నగుట+చేత నీనదియెంతొ రమణయమగుచున్న + దమలచి త్త! 
చందనభూరువాథసముచదయమిబె వాలుగా మూలికను దమిః 4 గట్టినట్లు 

వెలయు నక్తునవృక్షు+వితతి మనస్సున నూహించి యొకమాజ 4 యుర్వి బుట్ట 
3 జస కే, జేసిన ట్లాప్పుచున్నది 4 చిత్రమిద్ది 

యరినిషూదన' యూీూటబేళ 4 నుతిమనోజ్ఞ 
మాట మునడమున డక్క_6(గా థీ నారి! "క్రీఛీ 

చేయంగావచ్చు. గాన వళశనింత మిందు. ౨౫ 984 

క విను: రాజతేనయ' చిత్రవ, ననిచయ నుగుచున్న కీశనాథ ఫపురముం 

స్రీ 

తనె యుండంగలదు గావున, మనమిరమ్యుస్థలమున 4 ముముత చెలంగ౯ .౨౬ 

నివసింత మోకారనికరాగ్య ణీ! యవె గీతవాది శ్రవిశ+ఖ్యాతరవము 
లె మృడంగాళి 4 యాడంబరంబులతోడ ధ్వనించుకోం4+తులరవములు 

వినవచ్చు చున్నవి 4 విజయశీలా! వాన లేళుండు ను గృీవుం 4 డెలమిం దనదు 
పత్నిని రాజ్యం బుళబవహుసంపదలం బొంది స్వనువ్భాద్వ ఎరుండయిశ4సంతనంబు 

కే, నొందియు న్నాడు, నిజమని 4 యొప్ప( బలికి 

కనంగ నండముగానున్న + ఘనగువాలను 
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గుంజపుంజంబులను జాలం 4 గూడి యున్న 

యగిరింగ ల గువాయందు 4 ననుజుంగూడి, ౨౯ 99: 

సో శ డే క, నివసించి యుండె; నౌ ప్ర, స్తవణగిరీం వంబు మిగుల ఖీ ద్ర వ్యం బులతో 

డ వజలుచుక్ సుఖడంబయి, యవనిం జెల్యారుచుండు$ నట్టి గిరిపయికా. 90 

పచ, అనుజునితోడ నారఘుకుశలాబ్దికే శాంకుండు వాస మొప్పంజే 

సినను మహీకుమారికయుం 4 చేంతను లేమియెకాక యువ్వండో 
దనముజుండు దొంగిలించుకొని 4 తాం జనుటం దనప్రాణరాజిక౦ 

చెను ఘనమైన యామెదగు+5విని బబ్యలు నెంచుచుండుటక-. ౩౦14 933 

లే. అతని కావంతయెనను 4 నందు సుఖము 

నొదవదయ్యను; చ్రాగద్రి + నదయమందు 

చం ద్రు,నిం గాంచి మిగులంగ 4+ సంతకించు 

చుంట రాత్రుల ని ద్రను + నొందండ డయ్యు. 2౧౮ 929 

చ. జనకజం దా? డలంచుకొని + స్వాంతమునం గనుపట్టుచున్నచిం 

తను గడున్థశ్రుపూరము లు+౪దా త్తమనస్ఫును జంచలింపంజే 

య నిరతదు॥ఖభ్రాగుండయి 4 యారఘురాముండు కుంద. గాంచి యా 

తనికి సమానమా వగను 4+ దాం గనియుకా సవాజుండు రాముని౯ా, 33, 990 

శే, ఊజడించుచు నిట్లను 4 నోమహోత్త, 

ఏర! నీవిట్లు వగం గుందు 4 టారయంగ 

జ యు కమా నెట్లు ! దు?ఖంచు4చున్న వాని 

శెల్తపనులును జెడునని 4 యెజుంగుదుగద!. 3౪ రం 

క. ధరనీచె పురువకారము, పరంగం గార్భములు చేయు+వాండవుగా శ్రీ 

కర! దై వపరాయణు(డవ్ర, పరమా స్తికుండవు స్వధర్యశ4పరుండవు తలంప౯. 

కం నిరతేప ప్రయత్నములం ద ,త్పరుండవు నీవిట్లు చాల + వగం గుంది మన 

స్థిరతం బొందకయున్నకొ బరు నెవ్వని. గాని యోర్వం 4+ బ్రాఢతం గను బే, 

తే, అందును విశేషముగం గప 4టాత్తు దనుజు 

నని నధింపంగం జాల వే 4 కనుక కోక 

మును దొలంగలు. జేయుమా!' 4 మునుకొని స్థిర 

తను గృహింపుము వ్యవసాయ+మును నొనర్చు. 3౬4 994 

క, దనుజునిం బరివారముతో, నని నిర్హూలమును జేయు + మతిపౌరువమొ 

ప్ప నితాంతము సాగరగిరి వనయుతభూమండలమును 4 బావుబలమునక్ = 

క తల క్రింది చేయంజూలుదు;, వల రావణు. జంపుకైంత 4$ యనఘా! యిబెయి 

1 హృతాం హీ భార్యాం స్మ న రతేః ప్రాణేభ్యోపి గరీ మనీష్ - అనియా. 2 శోచతో న్య వనీ 

దంతి సర్వా ర్భా'విదితేం హీ తే_అనిమా. 



డ్ 3? క త౩య్య0 ధా కాండము = 3౫2 సరము. 1079 

ములవూ కాలము వుచ్చ వుల వరత్రా్య్యాల మెపుసం ఛై చ సనా బె పె కలా 
చా గ్ 

. అని డానికెదుణు మూడుము దనుజువి రావణుని వంతల 4 వద్చాంధ భవ్రల౯ 

వొనకొని యాతనిశతనయుంల, ఘనైై న్జిముజ్ కం జంపు పీవ్ర వెళ్తూ. 

ఆ. నివుజు గప్పివట్టి + నిప్పును దీప్తావా, తులను భండండేయం 4 గలుగుకతి 
నిదురవోవుచుక్న 4 నీరా కృమముక, మేలువొలుపువాండ 4 మేలినుకుల, ఈం 

అని హితము శుభ మువగుక్ బని బల్క్ లక్ష్మణో క్రీలళ న పీ విని దా 

నిని కొన్ సమ్మతియె, యనయము నెయ్యుమున బక ఎ గ ననుజున క నియళా, 

UK 

క. అనుర_క్తియు స్నేహము హీత, మును గోకుచు సక్యశౌాకర4మున నొప్పెడువా( 
డనండగిన పల్ము లన్నియు ననా! శెప్పితివి నాకు + నాడర మొహ్పకా. ర౨ 

ఆ. అజలకార్యములకు 4 నంతక మగుకోక 
మిపుడె దినిం బాయ + నెంచినాంక 

వదలినాండ. జుమ్ము 4 పతి తేని కేజంబు 

వీక్ర క మావహాంబు 4 వెాయంగొంటి, ర౩ 100! 

క అనుజ! నీవాక్టముచొ,ప్పున నిందు శరక్చము మము 4 వొలయ(౫ నదులె 

లను విమలములై యుప్పులగ, వనచరపకిక = ఏణ నొందు4వజకుందు నిటల౯ా.రళ 

క ఏకు కగువాండు తేనకుప, కార మైొనరించినట్టి + ఘనులకు మేలు౯ 
గారవమున నొనరించును, నాకీతీర గాక చేస్కిట్లి యుపకృతి౯. కర్మ (008 

డ్రై 

తే, మఆచి ప్ర వ్రపకార మ4మ్మనుజు నకును 
'జేయకురషే నచో శాంత। చిత్రుల మడి 

నొచ్చువారలు దూషింత్ర్రు 4 సచ్చ3తులు 

నింద చేయుదురనియెన 4 నెజి రవిజుండు. ర 1004 

క. మనకుపకారము చేయును, ఘవపవమును బొండినా(డు 4 గావున ననియెకా, 
విని రామువాక్యముంకట, వినయంబున. గై గై మొగుడ్స్సి + విస్తృతభ క్రి౯ా, 1005 

నీ సౌమిత్రి శ్రరము4స త్తముపషల్కును గారవించుచు. జేయం+గా ననువగు 
కార్యమును వబంచి 4 కడుళుభాంబ గుత నమతము వెల్ల డియయి 4 హీతమగుగలి 

నభిరామవర్శనుం 4 డై న శామునిం గాంచి పలికె; నవ్వీనచరపతియు నీదు 
వాంభఛికంబును దీర్చు4వాండ నేనన్నయప్పలుకును దప్పక 4 త్వరపడి తన 

తే. యత్నమును జేయం బగతుర + నడంప ఢైర్య 
మూని నీవ శరత్కాల 4 మొగిం గనంబడు 

నంత దనుక బ్రావృట్యా_ లశమందుం గలుగు 

తాపమును నోర్చి యుండుమా 4 భూపవర్య'. ఈ౭ 1006 

క, మనమున గ లప్ఫభుకోపం,బు నగంచునొని యూాళరత్తు4భూమిం బొలయుడదా( 

కను నోర్చియుండుమూ, యొ,య్యన నీమాసములు నాలు 4 గతిథై ర్యమునక, 



1080 ఆం ధ్ర శ్రీమద్రామాయణము 

క, మృగరాజసేవ్య మగునీ, యగమున శత్రువుల జంపు(4యత్నంబునం చెం 
పుంగను మహోత్స్పావహాంబును, దగ నొనరించుచు నితాంశ+ధై ర్యస్ఫూ డికా 

ఇరువదియేడవ సర్షము సంపూర్ణము, 

౨౮ వ సరము, 
౧ 

వుడు రాము(డు పక్ష రువును నర్మించుట. చఫైరుం- 

క శ్రీరాముం డీరీతిగ, నారసమున నొకట నవ్వ+నచ లేళునినా 
ధీరుని వధించి రవిజున, 'కారాజస్ట్ర మొసంగి ప్రీతి 4 నభిషేకంబుకా, ౧ 1009 

"చ, ఒనరిచి మాల్యవంతమన 4 నొప్పుగిరి౯ వసియించి లక్ష్మణుం 

గనుంగోని యిట్టుప ల్కె౬ గవీిథకాంతుండు స్వస్థలమందు నోండంగా 

నునమిట నుండగా నియతి4మై సమయంబును ెసికొన్నయ 

ట్లనువగు వానకాలమి దె 4 యల్ల న వచ్చెను జూడు లక్ష్ముణా!, 1010 

క్ గరితుల్యములై మేఘో,త్మ_ రములు వ మనమున నిండ: 4 గమ్ముకొనియె; న 
క_రణిం జూడుము మతీ యం,బరతరుణీమణియు రవిగశభ సులవలన౯. 9 

న్స్ సాగ రాంతస్థ ర+సంబును డ్రావి యూర్హము మొదలాషూఢ4ము మహీం దనరు 
నందా(కలోల్లిన4$ యా నవమాసముల్ గర్భంబుం డాల్చీ యిశక్కాలమందు 

సకలరసంబుల 4 కకలంకకారణ మగుజలంబును దాను 4 సాగసుగులుక. 

బ్రసవించుచున్నది 4 పర్వత ప్రా, ంతమునందు వాస్టీపీంచిన$యంబు ద దమ్ము 

తే, లనైడు సోపానముల నెక్కి 4 ఫయాకనము 
కరిగి కుటజార్డునోత్సుల్ల 4హోరికుసును 

2 మాలీకలచే దివాకర4 ముండలాంత 

రస్థునారాయణుని సమశర నముచేయ, ర 10132 

క, మనకిట శక్ణింబగుం జూ!) ఫఘనసంధ్య్యారా గనివికథకలితములయి యొ 
జ్రనిచాయ యొష్పంగాం దెల్లనిచాయయు నగృతలము4ల౯ా జెలువారా. ఈ 

"తే, జలముచేం నొంతతడిగ చెళిసంగి మేమ 

ములు వియ త్రలమున నెల్ల 4 వెలయుచుంట. 

దెల్ల వ, న్ర్రంబు వ, ణమునళ కెల్ల గట్టి 

. నట్టులున్నది కంటివే $ యంబరమున, ౫ 1014 
త్తే, మందమారుతనిశ్ళా ప్రస+వముండితంబు 

సంచెయను చందనమ్లున + నాంద్రమగుచు 

మ 3 అ జీ జ 4 శ 1 పిసక మాల్యవలేః సృ మి-అనిమూ లము. వూర్వం చయనతాఖ్యతయో శక్రస్య గిరేః - అని 

వ్యాఖ్య. 2 మాలాఖఫి రలంక రుం దివాకరమ్ - ఆని మూలము. అస్మత్కు లగురుభూతనూర్య మ ్యే 
సదా ధ్యేయం విష్ణుమ్-అని వ్యాఖ్య. తె స్పై కభ్రపటశ్ళేదై కృద్ధ వణ మి వాంబర ఫ్-అనిమాఖభము, 

॥ రజా 



29 శ ం 
కమ్ము_౦భాకాండము = .౨౩౮ సము, 101 

అ వ అదె ప అద బస 
నంపటం ౫ యన్న ముత నరా. వలన 

Wy 

దెబవయి యున్నయాోన 4 నంంయదిన్ 4. క 
ణు గ స 

నా! 7 యు ళో లా జై ee న 

క, కామాతుక మెనటు ను నామనమున కము అంద 4 కయుణ య్యా; 
3 f గ్ a మడ qr వు 

సెమి ప్ర ఘక్షృమ్మున, జూ పరక హంగు 26 శస ను పంకా ౬ 
” ME శో 

నీ లుక్ a ఇ క్క వవవక వారి దకియుచ్చు నవికకషిరహో సం ఉండి శయ క జబములా 
మెగ or సత 

యవన జ విదుదువికంబున, డవమున బాప్పుముంం చాను: శి వయన్షవ కే మైల 

క్ వ. య 
ప, ఆంబుదొన=మున4యందుంక్ ఇకలుట డాం కుకర్, శ ముస 

గా ధ్ చం 

జ చ అం యె ఇ ప యు చా గహర వమలవ్య్నావ్ంచి వన్తుబచె ౫28 టన చ్నుష నలగ 
ర్ ఈ లో | న 
“తా శ 

పలకను మొుమలిపూథవుబవాసకలబలహా డి యుండుట వువమువశికు మును 
అలాట్ 

సంచ యుచు మంచుకిగాడప్పులు వోకు: పతి తావరంని 4 జలు టజుము 
ఆ వం వ కో. టీ 

త. పకవిళాకవమాజము ఛీ విమల కేతు, కెాపావాసటమున రా టీయి = వాంత్త 
న్ మాలు కాకా. లో 

న జ నో లు 

వై కయె పట్టభ దత 4 వఆలు ౩విజ, కరణి జలథఛాకలం వ శగ్రాలు నిప్పుడు. 

వ్ 2 ఆఅ గానీ శ సె ధథరణిభరంబు బశిజనోమక్న షూజినంబుల ధవియించి 4 డంపువిరాణు 
దూ వం 

1 ఇ లికె మ కడ టల 
ఛానొెపపికేముల్ 4 తగ మారుతాహప్తూ త గుహా మొ పధ షయన మొక 

క 

ల య Wy 
డొలియంగ శాకయుండ ినిడి థ డిక,_ గు దూరుహపపక్తిమంటబిటే 

తుం 

యలు వటంచు వచేర్పడమి ఈ నంగవబం వమిం గూడియున్ననౌా 
ఖ్ ణ్ 

బుబకు సుఖంబుగా ఇెసలు4బో 2:౪ నొప్పెకుం గంకు అత్ష్యుణా .. ౧౩ 1020 

సీ, అ ద్రినానువులయంథ4వంవందు. గండపా బల్లలు వుష్కాలంబు 4 లలి: జలం“ 

డత్చమాగమమునం 6 దగివట్టు లాపాస్టియకము=యి నవ్యామృ4తక ఇములను 

చామృసంకుర్హ తీ, 4 జరంగు చుం బుప్చ్ంచి వోకాఖిభాతుండ4నై కంత 

నొందునాకును గామ(ముద్దీ క్రినొం గాం కేయు చున్నవి చూడు4మి యిడలను; 

కే, ధకరజన్సు ప్ర శాంతించి + మమడధీశుం 

డెంచె హీమయుక్తుడ్తై. ఏవ + నిపుషుం దొడంగె 

"సంక వేండిమి మొలను 4 నెల్ల దోవ 

ములును నశియించె వంకయా+త లు భః 

tb 

_ ౧ 1021 

1 ధారాయ జోఒవీకిన8ః- ఆనెమా. ఎ అంతు చరి 4 తే చాతైెహాతౌది? &-ఆరియా, 
Fy య 

(పృతీపాతౌాః ఆజ్ఞాతి ప్రాచ్యు దీఛ్యా డిచిశా విభాగా3-.ఆ9 వ్యాఖ్య = 

136 
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క. నరపతు లొనరింపక ని,ల్పిరి చేశాంశరములందు 4 వెలయుజనులు పో 
దురో స్వస్వ చేశములకు౯, గరము పృశొంతేంబునగు చుం 4+ గాలం బొప్పెళ౯ా 

క, మానససరోవరంబున, మోనససంతృ క్తిమోజ 4+ మమశళవనీంపకా 
గా నిశ్చయించి హాంసలు, జూనుగ 6 బయనంబు చేసె 4+ నవాజా! కంక? ౧౬ 

ఆ, వమీయలతోడంగూడి 4 వెలసెను జక్కవా 
కములు మిగుల వర్ష శగాఢసలిల 

ములను ద్రోవ లాం 4 బెొంకంబు చెడియుంట 
"బండ్లు మొదలగునవి4బజయట+ జనవు. ౧౬౪ 1024 

“= ఆకాశ మందందు 4 నంబుధర వ్యా ప మాట నొఠక్కొ_కచోట4నరయ €డెలియః 
బడుచు నొక్కాకచోటం 4 గడుననృశళ్ళంబయి యున్నది కానున$4నొక్క_చోట? 
బర్వుతంబులు నర్తశపడ ( గానరాకయు నితరస్థలంబుల 4 సెటుక్ పడుచు 
శాంతమై తగు మహ్మోసా గర ప్రతీమమై వెలయుచున్నది కంచు? 4 విమలసర్హ 

ఆ. కుసుమములు కదంబ+4కు సువుములణ్ వ్యాపీంప, సద్రిధాతుతా మ, 4 మైననవ్య గ 
సలిల మొప్ప బర్హి4సంతత కే కార, వములు వెలయ నీర్చ్యశీరములు వేగ, ౧౮౩ 

తే. పాటుచున్నవి స్వారస్య4పరిణతములు 
పట్ప్బదాభంబులును నగు4జంబుఫలము 
లను భుజింతురు మిక్కిలి 4 మనుజు లివుడు; 
సరనబహూువర్ల యు కృసం4_సవ్వములయి. ౧౯ 1026 

క, పరిపక్టమ్థులుగాం దగి, మపదవధూతమ్ములు నగు 4 మామిడిపండ్ల 
ధరణిం బడుచున్నవి; ని,ర్భరవిద్యుద్ధ వ్రజములెల్ల + భాసిలుచుండ౯. ౧౯ 1027 

బై. 

mr . నబలాక మౌాలికా+జాలంబులై గీరిశిఖరాక్ఫెతిం దగి 4 చెలణసమేఘ 
ములు మదడంతీం ద +ములు కితనము లొప్ప హారము ల్వెలయంగ 4న ద్రి నిఖుర 
తనువులు మిన్నంద + ననిశేయుచున్నట్లు పెనునాద మడ రెడ+ సనత్ మొప్ప 
జేయు చున్నవి; కంచు? 4 చిత్రవనంబులు వర్షోడకంబుల4శవలన వజులు 

తే, ఛాద్వం ము లొప్పంగా బర్జి+సా ధున్ఫత్య 
మెలర వర్షించుమేఘముల్ + వెలయుచుండ, 
గ నపరానవ్షాంబులందు. జథక్క బళ 
మందుచున్నవి చూడ మా! 4+ యనుజ! యిందు. ౨౧4 1028 

చ. జలదగణంబు కొక్కె_రల$4సంభఘము గూడి యపారమైన యా 
జలభరము౯ నహించుటను + శ్రాధరపం కుల నెక్కువేళ ని 
ముల గురుగ ర్భ భారమున + ములు మూలుగునట్టు లాకగ్చుచుం 
గలంగుచు. గొండనె త్రములం 4 (గ్రృందుగ నిల్చుచుం బోను మెల్లగా. ౨౨౪ 

——_— 

శ] యా నానిమా న్థెషు నసంపతేంతీ-ఆనిషమా. యానాని శకటరథాదీని- ఆని వ్యాఖ్య, 



చ ఘవములం గోసచుకా మిగుల + గర్భము నొందుటకె ఘనా 

స్తీ 

UK 

GX 

ox 

సీ 

ంభాకాండము = ౨౮ సాము. (8 

వ జి వ 

ద నచట కగు దెంచి ప్రమశ+డంబున మాం ఒలాకపం క ఫం 

అ బుక దగ వేల వెయండీ 4+ ఘామివమోనప్తుచాంకువదం జవం 

బునం జఖియించుచుకా వెబయుకప్లుబపితాంబు జమా నాంవౌలా. ౨౨ 
ap) 

ఢరణియెంకయును నూ+తనళాద్వలము మంచన డుమనమునకముమను4నవన్టైముల గు 

నామ న్ర వుకుగుల శ నంకంబుగాలల జ్తంప వాల బడీయుంట 4 దివ్యమైన 

లత్తుకరసమువే 4 లలిమోజ నండందు వమలి వ మగుచు జళత్రాక్భ! చుం 

వాయంగయిడి కుక4 ప్రభ నొప్పు కంబ౭పుట్టంబు: గ గట్టివ 4వాలివాట్కి 

నలరాచున్న దెష్టు 4 డాచక్రథరణుని, యోగి దః బొందుశచుక్న ద దై 

యాపగయును గంధి4వతి వే గమునయటొందు, చున్న చించెచోోడ4మొవ ప్ప? ముంపు. 

ఘునముల అలాకవొంచెకు, వని నిశలు శావమూాతుకమువన. శీ ట్రై వకుల నె 

యాన. బాందునాకు; శకులు, వనముల నృత్యం? బు చేయం + శ్రాకంభించె౯. 

కనువమూ' నీహదు,మములు, ఘన శాఖాంతముల౯ జక్క ళా. బూచిన వ 

లన నొాబోతులు గోవుల, గని కామాతుకము నొందంశగాం గల జుమా. 

థకణియు ఆఅవాువిధస సస్యో,త్క రముల కమణేయముగను + న నుప కు డో 

డర! యీనదులెల్లను సృళ్వరముగ 6 బ్రవహీంపందొడలా + బకవసమల రకా. 

ఫఘనములు వర్ష రి ంచెడుమడ మున దగు దంతీం ద న ములును + మునుకొని షేంకా 

రనినాదంబుల€ జేసెకడు, ననములు విబసిఫ్రైడుం క్త 4్ళభావము తొ “భల్లా, ౨౭ 

వనితావాణులం బాసిన, మనుజులు వాకలం దలంచి + మదిం గలంగుచుం జం 

తశు బూనియున్న వారింకం ననుణగోొన లో నెమిక్షు నాడయ4గాం జొ నితుకా 

వనచరులెల్ల రును సుఖంబును గనుచున్నారు నూక ప్పిశివు త్రుండు రాజ్వుం 

బును బొరదుట; వష మునకు, మునుపే వృాష్టంబు లైన 4 భూరిమజకకుల్, ౨౮ 

; మొగిలివూ వులతాపు+ల. గడు మూర్కొని టీ 

యును మోదచదవుందుచు 4 వనమునంగ ల 

సెలయేళ్ల యందును 4 జలములు వె నుండీ 

యిలపయిం ఇడుటవేం 4 గలుగుశబ 

మునకు గలంగుచు 4 వననమయూనాళి 

నజ చుచున్నశి: కదం+బావనీజ 

సుమగతమధువును | + సౌరిదిం ద్రావుచు నహ్హా 

మదమునొందు చు వృష్టి4+ని ద డియుటను 

"జే, వాని విడనాడి శాఖల 4 వ్రాలి యామ 

దమును మెలమెల్ల న౯ వట్స+నములు విడుచు 

చున్న; వవె బొగ్గుపొడికుప్ప4లో యనునటు 

నల్లనై రసపూర్మతే 4 యుల్లసిల్ల. ౨౯౪ lage 
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(IX పఫలనిబిడముల యంతయు, ఏలసిలు జంబూ ద్రుమముల 4 విస్తృతశాఖల్ 

చెలంగెడుషట్స్పడయు క్రంబులునయిన విధంబు దోవ 4 బొల్వాా రెడు జూ'. 

ద ఘనములు ఏద్యుదోఘమునః 4 గ్రాలుచుం జాగ భీరనిసీనం 
బును వెలయిందుచుకా మిగుల 4 బొల్బుటం గతనసంయుతేంబు లై 

ఘననినదంబు. చేయుచు ని$కాొవుము యుద్దము చేయనున్న పదం 
తీనికరమట్లుగా వెలసె + చేవపథంబునం జోడు లక్ష్ తా! 3౧|| 1640 

ప్ల ధరణిధరాటపిస్ద లికి. 4 డాం బయనంజఒ యి డ్రోవవేగు చం 

బరమున మేఘగ క్షనము 4 పష వీనంబడ ను త్తదంతి భి 
కరరిపుదంతి నా దమునుశగా మడి సందియమంది పోఠకుసే 

యురమణ వెన్కకుం దిరిగ 4 నుక్షతి మజ జూడు లత్ముణా!. ౩3౨4 [041 
re 

ఒక్కొ_చోటను పట్ప+వోడానముఖరకితంబులుగ, నొ క్కెడ మి ఘలమనోక్ట 
నృత్త త్తసాంద్ర ద ములుగ + నెజి నొక క య భూారిగజమదథా రాభి*కలితములు గ 

నివేనభాగమ్మ 4 లెన్నెన్నొ వివయంబులకు నాటపట్టులై + ప్రకటశోభ 
ష ఇ క్ © నందుచున్న ప; కచం+ బార్టున సజ్ఞకందళ పుష్పసాంద్రమై + థీ యలరు క్ర త్త 

కడ యెజ్జనీకు వెలయ 4 చెల్ల చోం గకీన్కు తారవముల న_రనాతిశయము 

లను జెలంగుచుండు4టను గను నా పాన,భామిసామ్య మొంది+వాలిచెనహవా. 

చ, అనుజ! పిచి త్రేవర్ష ముల 4 నందముగా. గ నుపట్టుపతేముల్ 

తనరంగ నాప్వచాతకప 4 త్రత్రులు దాహము పెల్లునకా ముదం 

బున నలన్ఫష్టి దై వమయి థీ "పాల్చిన యిందు ఉడొసంగ నంబఠం 

బును వికసొడిీ పకి పుట+పూ గమునం బడి ము_త్రియంబునాం 

దనరు వినిర్మలోదకముం 4 ద్రావుచునున్నవి తృ ప్రిమాఅంగ౯ా, 3౫౪4 1048 
లే, భ్రమురయుంకార మే తం త్రి4స్వానముగాంగం 

బ్రవగనాదమె కంఠ తా4ళంబుగాంగ 

జలదరవమె మృనంగన4స్వనముగాంగ 

నలరుచున్నది సంగీత 4 మడవ్రులందు 3౬; 1044 
నీ 'వ్రైలాడుబ ర ముల్ 4 ఏిమలాభరణములు 

గా నొప్పు నెమిళులొ+క్క యెడం గొన్ని 

యాడు చుండ గొన్ని శక యలకుచుం గూయంగం6 

నోన్ని వృతీంబుల4కొసలయంరదుం 

| మార్తానుగ ఇ సఇలవనానుసారీ సంప్ర ప స్థిత "మేష్టురనం నిక మ్య, యుద్దా ఫ కామః పృతినాగ 

కంక్రీ మత్తో గకేంద్రః ప్రతి సన్నిన్ఫ త్తే - ధనసీనాలము. 2 కదంబసర్హార్దునకంద?7 "్యా వినాంత 

భూమి ర్హృనవారిప్రూరా, మయూారనృక్వాఖరుత్స ప్కనృ తై రాపానభూమి పృతిమావి భాతి-అని మూ 

అమా. దినియర మే యీనీసపద్యమున వి _స్ఫృతేము. 
7 
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జు శ్ షు లు మా అ ౬౯ 

మంగా నచ వం డ్ $$ యమా నా వెం ముల 
ఖ్ మె 

గ స్ప ౯ పం _ * al 3 వూంముల వ్ననులును 4 కాం 
శా 
లే 

అన్ శూ జ్ నా A న టు ఇ కు జక మద్య ఇ _ రా = - మ క్ 

ఆ. గవ్ప్పుల్లాను జలద కథన రక్తనవవుుల జాగు కాం మునుండి యు + నకలకా౫న 
జ్ 

3 
1 నీ 3 

కము గృహించి భ-యగుశికంధిని బొందుచునున్న వెంకేయు౯: కిలా 

స, డవవహ్నీచేం గాలీ +కగ నాన యుండు పర్వతంబుల నఫో4భాగమందు 
య 

నివ కౌెతకంబుగా 4 నెంశయు సంబక్షములయి కార్షయ్నున + మొనసి కాపీ 
క నం. 

నే లోభ జూ డు = ఫో వ్ల 9 చ్ % పై భాధ ౦బు 4+ లునస్లిసొల్లెకుభం నసితా భృ ముఖయందు (గ్ పెనం 

వజెలంబులం గూడి 4 నంనివుబులు భాసీయుఛచున్నషపిు 4 బ ర గణము 
అ) 

మూ 

సంతోవమున నుబ్బెిశస్పనములం కేయంగ నాక కపుపగుకొ+య్యనంజెలంగి 

తే. పచ్చికబయళ వెలయ నీశపములు ముడ్డి 
0 న్ ళ్ 

భూకువాంబులు పర 4 భూరిజాస 

నలం జెలంగ 6౧౫ నాహ్య వనంబులంచదు 

నేనుంగులు సంచకిం మడు 1 4 నెల్హయెకేల. రం 1048 

చ.నవజలభధార లెని ఇడీ4నకా వాత కిన=్షం రగా నా 

ప్ప వనజరాజి వే వవలి 4 పొండగు శీసరముల్ చెలుంగ నీ 

పవరసుమంబు ల_శ్లేట్ని 4 భాసిలయ దుమెడ పి ౦ద వానిపై 

జవమున వ్రాలుచున్నయది థీ సంతస మొప్పంగం జాడు “లక్షణా! లో34 1049 

చంకరులు మదించెడి న్గుదము: 4 గాంచెకుమేటి నృహోత్మ రంబులుకా 

వారులు విరామముం గనెకు + నెర ననంబులయందు భూరిభూ 
టి చా వ నే క్ర మనకా న a ౮ జ 

1 సద్య సృముద్వాహిత వక్ర, భా కాః -ఆమన్లో కము 0 ల యర్ ద్వ యము మలి జత 
Oo 

వూలికయందు ని స స్స సాతేమని రొబుంంగనునశడి. 
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భరములు పల్ల'వా దుల నిశ$తాంతము మాంకంగ నొప్పుమోోజాడుకా 

థరణెవు లెల్ల యుద్ధము ల + దారొనరింపగ మానియున్న జా 
రరుదుగ నిర్ణ రాధి పతి 4 యంబువపం కని గూడి యాజెడు౯ా ర 1050 

చ, జలదము లంబరస్థలి విశాలముగా దశ సాగరంబు లి 
ముల ధ్వనిచేయం దన్నినడ4ముళా వడి. జిమ్మెడు నార్భటి౯ డగ౯ 
జలములభార "లెల్ల యెడ 4 నంతేతేముం గలుగంగ భూరివృ 

వల నదులుం దటాకసరళీసుల్ నడబావులు భూమియు౯ జలం 
బులను మునుంగం: జేసి తమ4పొంకము మా పెడు? జూడు లత్షణా'. రర 

క, నిరతము పెనువర్ష ముల యురవడిగాం బృధ్విం గురియు4చున్నవి కడుఖీ 
కరనాద ముడర విడాడుం, రువలి నదు లెల్ల నీట 4 గాలుచు ముగుల౯. ల 

తే. తటములెల్లను 'దెగిపోవ 4 దారులెల్లం, దప్పి వెల్లువల నించి + యొప్పుగులుక 
వేగ వృవహీంచుచున్నవి థి విశ్వమెల్ల, నావరి ంచెడుకోరికో థీ లతిశయిల్ల ర్మ 

క. ఘునజలకుంభంబులచే, మనుజులు నభిపేక మనెడు 4 మవామున( దమ్గుం 
దనుపక్ రాజులు తముల షాని జూ పెడునట్లు భూరిశశిఖరులు మిగులకొ, . ౬ 

లే, అమరనాయకుం డొసంగంగ  ననిలనివాతి 
*జలదజలకుంభములేత + సంతతా బి 

షీ కములు నయి నైర్మలప్ట4యు కమైన 

యాత్త్మ్యరూపము. జూపెడు 4 నద్భుతేముగ, రోజ 1055 

సె. మెఘంబులెల్లను 4 మించి పర్వుటచేత నాకాశమున( దారళకాలళింగాని 
పగలు నూరుష్టిండుగాని + ఛాసిల్లుటయె లేదునవవర్ష ర్భ ధారల 4 భవియుం గృమ్ము 
రొనంబడి యెడు, నటీ (యును గాథతమమెల్లంబూతేపూని: నయట్ల౫పొదలుచుంటే 
దిక్కులు తెలియరా 4 కొక్క_రీతిగనున్న; "వత్యున్న తములగు + + నద్రి, శిఖర 
ములు వర ర సలిల ధా4రల? దెన్సినై గురుమానవి స్తృతుల సమతల జెలంగు 

చే, నట్టి ని భ్ రకముల గూడి 4 యమలమా E 

కమణి వోరాళివే లాడం4గాల జెలంగి 

నట్టు లలరారుచున్న వీ4ీయవని నెల్ల 
శోవులం గంటివే! సుమి(త్రాతనూజి !. రర 1056 

చ.పనుధరణీధరాళిపయి. 4 బెంపగుని త్త రముల్ కిలా వ్రజం 
బున బడి వేగ మెల్ల జెడ 4 భూరిమయూరనినాదయు క కి నిం 
పునం దగు కోందర ప్రతతిం శ బొందుతతీ౯ వరమా క్రికవజం 
బున దగుహో హోరముల్ చెదరిశవోయి ధరంబడునట్టు 'లొప్పడుకా. రణ 1051 

తం. 
__అ 

1 ఫఘునాంబుకుం ఖై రఖిషిచ్యమానాః _అని మా. 
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వ్ పరసప్టశంబుబయందు4బహా వేగమున( చాలు పీఫులని స్తే ములు4వెలయుకోెండ 

నిష్ప రాంకికంబుం4 జెల్ స్పచ్చుముః ముగ నొక కంచు మల ఛాజు, మురుమునోజ్ఞ 

వా _కికహోరాళ4 మాడి! గ్ర ందికిం బడుయుం జె కువాలఎకు 4 న మిభానగ * 

ములయం వెం చా లెడు ; ఉఅలీనాక వముముండిచసఐ సె నె లైడం౩ cz బలు (చటలయలలుడు 

కే. సలిలభారలు సుపతశే॥ళులను గా 

లీింతలను చెంపకు సుక$కాంతేలవగు 

పోరమౌా క్రికవితతులో యనంగ నొప్పి 

న్న వెల్లడ డలను జూడథీవన్న యనుజ', ౫౧౪ 1058 

Ly పతగములు గూండ్హం జేకుట, శతప్వత్తము లెల్లయెడల + సంకోచం బే 

గతిగాగ నుంట మూలకి, లత వూయుట భాస్కరా స్తలక్షణ మను చుక్లా, 
క. తెలియంబడియెడు ధరణ్చేళుల రణయాక్ర పో నిల్ల + చూరభటగణం 

శల దండ యా తృ జరప జబుయలు వెడలిన దచటనుండి 4 యనిన మరలెకా. ౫3 

ఆ. జలము లడ్షుపడుట 4 నాంపరాయికమున 

కనువు లేమి వెర + మడలాం దోవ 

లందు జలములుంట 4 నదొ యిడొ యని తెలి 

యమిని నొక్క5ితి 4, నమరె భువిని. ౫౩; 1061 
తే. భాడ్రపడమాసమందు సద్బా)హ్మణు లోౌగి 

సాషో వేదము జదూవంగ( 4 జనుసమయము 

సహజ సంప్రాప్త్రమయ్యు నీశసమయమందు 
సనత త్ర మలరాశె +నక కర్తి, ౫ 1062 

న Jean 4+గు భరతుం డీకృష్ణి కాలము వేక్షాప4కరణములను 

నితరవస్తువులను + నెబ్బ్భంగివై నను సం గ్రృపించుటయు. గళప్టంబె కాన 

నాషూఢపూర్తిమ 4 యలబ్ల న నాకుంక మునుపె యన్నియుంగూర్చు4కొనిసమ స్త స 

ఇ స్తనం + వరుసగా ౫ గ, హొయించియాపూర్మ మను సు వ్ర4కాంగము? నె 

తే. స్వీకరించియె యుండు; చే4 చేకడకా జ 

వంబునం బోయివచ్చినం 4 బారు లయిన్టి 

యోధ్యలో | నన్నుం గాంచి య4క్యు ఛ్రీయముగC 
గలకలము చేయునట్టు ల క్మా_లమందు, ౫౬ 1069 

క్ర పెనువృష్టి చేత నలె, ఫఘనజలసంభరితనుగుచుం + గ్రాలుసరయు వొ 

ప్పిన నీటి వేగమున నొ,య్యన వృద్ధిం గాంచుచుండు $ ననుజ! నిజముగా. 

క, అరి గెల్చి భార్య( 7 కొని, గుకురాజర్టపదంబు నొంది + కోరిక లెల్లలా 

గరము ఫలించుట ని త్తజి, వరసుఖముల. బొందుచున్న4వాండు రవిజు(డు౯. 

ై న్ అటా సంక్ బై స ; స 1 నిలీయమానై ర్వితాగై క్నమోంద్భిక పంకతైః, వికసంత్యా చ మాఒంత్యా గతో సం 
జ్ఞాయతే రవిః-ఆతనిమూ. 
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క, అనుజూ' నేనో సద్భార్య నని. గోల్పోయి. రాజ్యు+ముంతేయు( బోవక్ 

వనితా పహాోరకుని నై డని గెల్వక యిట్టులు ందుశికీతిం డలంచినకా, ౫౮ా 1066 

ఆ. తడినినట్ట యేటితటమువలెం గి, యించుచున్నవాండ థీని న్ప్తు కోక 

మధికనుగుచు నున్న $+ దనుజ! యోవృష్టీ?, మయము వాలదుక్షథమ ము సు 

క. దనుజుం డగురావణుండో,  ఘనళ శత్రువు పనివమూ6౭టి4గ డచు, టశక్యం 

బని నాకు. దోందుచున్నది, కనంగ గరషకుల కీపుడు + గా దని చేయక౯ా,౬౧ 

క. మార్లంబు లీపుడు మిక్కిలి, దుకముములు రాత నేంద్రు+త నిప్పుడె చే 
నోర్షర్వంబున మారొ,ని, దుక్షమమగులంకం గడంక?తో నళియింప౯ా . ౬౦౪ 

ఆ వేయువాండ నిపుడె; 4 వీల ఉచ చ్చ ప యత్న రౌ 
మును నొనక్సువా(డ + నని రవిసుతు. 

డెంత వేండుకొనిన 4 నించుకయెనను 

సరియ యిదని పలుక 4 జాలనై తీ. ౬౦4 1070 

కచ, వనచరరాజు కన్షముల4పాలయి నేటికి భార్యనొం దె సీ 

మనపనియన్న గొప్పది స4మ స్తవిధంబుల గొప్పయత్నముకొ 
బనివక్షి చేసినట్లయిన 4 భద్రము లబ్బును గాని లేనిచో 

బని ఫలియింప దట్టగుటం 4 బల్కుటట మానితి నాతకృతే్టేముకా, eoy 1071 

ఆ. వృష్థ్రీ కాలమందు + విశ్రాంతి. గొని యాత డటశరశ్చమయము+నందుందెలిని 
చేను జేసినట్లి + నీఖలోపకారముల్, ి గార్భములను జేయం4గలండు నిజము, 

క, కనుక శరత్చమయము వ, చ్చినదనుక న్నేను వగలం + జెంపియు నదులు౯ా 
వనచర పతియు. ద్రైసన్న తేం, గనుదాకం గాచియుందు 4 గ మ్రశుభగుణా! 

క, వీరుడు పురుషుడు తీనకుప్క, కార మైైనరించునట్ట థీ నునచిమలకు౯ 

నేరుపునం దాం బ్రత్యుప, కారము చేయును ధ్ధువంబు? గాం బూనికతో౯, 

క. కృత మెజుంగక తాం బి త్యుపు కృతి శేయనివానియందు 4 నిలంగల బుధసం 
తతిచి త్రము నొచ్చును స, *ద్దతి తప్పును దినినెలుంగు. 4 గవీకులపతియుక్, 

చ. అనవిని లక్షణుండు తగ 4 నంజలిం బట్టి తదీయవాక్యము౯ 

బనివడి గారవించుచు ఈు$భ ంబగు సాగేశయ మచ్చరీతి గా ం 

“ గనంబడునట్లు మోదమును 4 గల్లగంజేయు మనోవారాంగు రా 
మునీ( గని యిట్టుసల్కె గవిశనుఖ్యుండు నూర్యనుతుండు పూనికకా. ౬౫4 

1 పృణశే చైవ సుక వే న మయా కించి దిరితవొ_ఆని మూ. 2 ఆత్మ కార్యగరీయా స్వా 

ద్వకుం నేచ్చామి వానరమ్- అనిమూ, 8 వేత్స్య తే నా తే సంశయ ।॥-జని మూ. నాత్ర, సంశయ; 
న ల 

ను వ ళు ETE a ఆనునర్ధము నే నిజము అనుసదము బోధించును, 4 స్కుగ్సీ స్య సంవిధత్య్యా కృర్ణిత్యువకారం క్షతో 

ఫీతిఫావః-అని వ్యాఖ్య 5 ఉవాచ రామం స్వభిరామదళ్శనమ్-అనిమూ. 
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చ, తనవచియించినట్లు త్వకి4తంబుగ నీ రగ ర్మియంతయుం 
జనివడ్స్ చేకితీణు; డిపుశ4మానముం జెందు( cA కాెహమూని జై 

వును సమయాభఖిలామీవయి 4 పోఎంగ నీకు మకా మొ 

యాన సహియించి యుండు మెటు4కా వను భాస్క_కవంశదీపకా'. 24 10T1 

ఇ్రకువదియెనిమిడవ సము నంహా- ము, 

రొ అవ సక్షము, 

-ంధ్రుద్దు రాము కార్యము చేయయణననని హనుమ సు *ేవవకం కట ధధుం- 

సీ. విగతవలావాకళవిద్వుబ్ల కౌఘంబు విమలంబు వాకస4వివాగనివడ 
సంఘుష్ట, మతిమనో4జ జ్ఞసారచంద్రై కాసమవ లేపన మును 4 జూకుతకము 

నయి యాకసం చెల్ల గ నలరారు చుండెను భాస్మ రకేనయుండు + వై కవాకణ 

కృత్టంబు నెజు చే చేర్చి + నీతిపదంబును బొంది ధర్మాక్లసం క జ వా+వత్సకత్వ 

మును మాని సకలార్థ4ములం బొంది భూ కనాధనములగు చంచ చత్సువక్ష 

ముఖ్వవస్తువులను 4 మువమున: బొందుచు. దన వియమైన కశమను మనంబు 

నందు నితాంతము 4 నాస కిం గో లెడుతారను వమమింజ: 4 దానుగూడి 

కాముకమార్షంబు4నే నది? గనంకేసీ దానియందాన కి + నూని యొవుడు 
ఆ, వనితలంచె తన దుశ వాంచ మోాణంగనుండె, ధననన్ఫుద్ధిమి గుల+మనమున ందు6 

నొజుంత లేక శతమఖఖుండు నందనమునందు, నచ్చరలను గూడి శి($యలరునట్లు, 

క. తనకుం బగలును రేయును, వనితాసంగతియె యా ళుథభంబను తలయుం 

గెని వివారించుచు రాజ్యవు?, బను లెల్ల ను మం శ్రుబపయి + వైచి యకశోేచ్చ౯, 

ఐతే. మంత్రు. లేమి యొనర్శ్చిన 4 మాటుపలుక 

కాశ త్కరాజ్యంబునకు శ్నేమ 4 మబరుచున్న 

దో యనియు, లేదొ యనియు దా + నూవావేయ 

కఠనువీడితుండయి యుండె + నర్మ సుతుడు. ౫4 1020 

చ, వానుమయు. గాలధర్ష్మము ' + నారయువాం డపు కర్మ జుం డొన 

ర్పను దగియున్నకార్యమును 4 బాగుగం గాంచి యతండు కామతం 

క్రునిరతచిత్తుయాటం గని + ధర్మముగా దిటులుంటనంచు నె 
మ్యనమున న నిశ్చయించుకొని ఖీ 'మంజులవాజ్నివుణుండు కావ్రున౯్, ౬4 1091 

జే. వాక్టిములరీతి చతింగిన4వాన చేంచు 
దు 

పరినరంబున “కేగి మ్కధురతమంబు 

* మం, త్కీణా మన వేతుకమ్- ఆనిమూల ము, 

కళా! 
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లగుచు యు క్యు కృ౦బులు 4 నగసచు మదికీ 

నింపు గలుగంగః జేయుచు ఖీ కాంత ము: గుచు, 2౭ 1029 

క, అల రెడు గభిర వా కగ్ళిం,బుల నతేనిః అ సన్ను! వేసి 4 భూరి స్నేహం 

బల రారం ట్రే మడగ స్కీమ్ముల డనవా కింబునందు 4 ముదము గలుగుటకా, 

క, మనమున నెజీంగి నిశ్చయ,మును జేనికానుచును దత్వీ4మును బథ్యంబు౯ 
గొని యాడందగినదియు నీతిని సామము నొక్క_రీలిం + దెల్పెడునదియుకా. ౮ 

"లేం ధర్మకలితంబు నర్థసం4దర్భ మలము 

నదియు నగువాకొ్టిమును బక్కె_ + హరకులేశ్వ 
రునికిడం జేరి తనపాండిళ4తిని గనవంగం 
జేయుచుకా భాస్క రాత్మజ! 4 వ్నీతిపుకకుణ ౮౪ 108ల్ 

క, ధరణ రాజ్యము. బడనికి, వురుయశేమును గంటి వక్షై 4 యు _త్రేమవంశా 
చరణ, క క్రమాగతమ్మగు, నిరినిం బొందితిప్ వృద్ది.4 చేసితి దాని౯. ణా 1086 

క, వనచరనాథా! యింక మి, తేని శవాముక్ా గారవించి 4 తత్క్చత్యంబు౯ 

మనసార చేయంగాయ డగు, పనియే మిగిలినది దానిం4 బాటింపదగు౯. RT 

శే, ఎవడు మిత్రుల. గూర్చుంగ 4 నెంచి యక్ష 

కాలముల లక్షుణంబుల.6 4 గడునెతింగి 

వారియెడ6 బరతేంత్రు.డై + వఅలునొ భువి 

నతీనిరాజ్యయశళ! ప్ర పతా 4పాదికములు, ౧౦౪ “1088 

క, నిరతము వృద్ధింబొందున్వు, ధరణీళుని కెవని కెన్న4 ధన మె న్యములు౯ 

వరమిశత్రు, లోత తృ రాజ్యము, బరస్పరము మై త్రిగలిగ 4 వర్ణిల్లడునో, ౧౧ 1089 

ర్, అతండు 4 మహోారాజ్యమునకుం బతియగు, నక రణమునీ 4 భవ్యాణార 
స్థితి గాంచి చారువృ త్తము, సతతము చలువారుచున్న4చతురుండ వాటక౯ా, 

తే, ప్రతిన చేసిన చొప్పున 4 బరమమి త్ర 
కార్యమును సార్ధక ంబగుశక రణం జేయు 

_మెవండు తన కార్యిజాలంబు+ నెల్ల వదలి 

సంతత త్పాహియె కడు+సంభ్రానుమున. ౧౩ 1091 ధ్ర 
తే, మిత్ర, కార్యంబులనె పూన్మి + మిగులం జేయు 

చుండునో వానికాపద 4 లొంద వెపుడు,; 

సఖుల కృత్యం బుల నెవండు 4 సరిగం గాల 

మునకుల దప్పక చేయండో 4 మమజుం డతండు. ౧6 1092 

క, ఘనకార్యములను జేసియు, నొనరింపనివాండె యగును + నొగి మిత్రులవా 
పను లెల్లను నెజవేజన్ర, కనుకంజేసియు నసార్థ(కం బె యగు జుమిోా!. ౧౪ 

న్ అరిసూదన' ఏరా యి, _త్రరుణంబున మనకు మిగుల ఖీ దగనసఖుండు భూ 
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వసషంచణగాాములే కని మా,వకముక వాశాముపని ని4తాంపేము పూక్, 
వూ 

ఆ . క్త నార్ల నూ ద్ ఉం క 

క, ఒవ్షెంపనాయు వడి స్కెగను వదకించుబాె గానం 4 దాకవడీ ఆక్పుం 

ళ్శ దాకా? క్ ఇక్ మజ జ + ఠా ఇ సాల న్యం — ba mm నున ఇ If 

జ ముదా అ చ అం ను... న్న న్వు a” చ క. క్ mr EU క్యు కషంబులొ, ౧ (a 95 

శా ల _ 

జే సిర్పుహించుల కిప్పుడె + నృపవెైణ్వి 
నా? 

జో 

గడపెం హాలంబు; శాముంక + కాలవ ౩ 

య రయముషైల వ్వరపడనలసిన $$ టనమువ2ెయుం౦డీి 
రై గా 

౧౬. tig} యును భవన కికీతశె4$ యుండం నోర 
వ 

. త్వరపడి మన్ చేయు ము, యి, వయణమువం జరుయం ఒబలుక్ దబ మండు, వాడి 

ms వాముండు సత్కులజుండు, సర పిడమిత్రైన్వవాయ॥నా గర శక్ యౌ, గాడ 

చ, మవకును ముఖన్దిబంభు వస4మానగుకాక హః వ మేయపా 

వనమహి మాథుష్టిండై. తీనర4వానకవాయక. ఫేవుకూష మ 

న్నన కనువె న సదధ్దుణగ*ణంబు=( గాంచున బాం వ చు నా 

తనిపని వేగ కకత యశతండును నీ సహయ: గదా. ౧-౪ 1౮8 

గని యొనకంచిశట్టయినం 4 గాలము దా౭యకివ వాపుల చా 

తనివచనంబు నూంతంగొని 4 తన్షతిం జేసితి మే వారీశ్వరా:. ౧౯౪ 1౧99 
షై సీ 

లాతి కముదోపము, వాలాయము గల్లి తయి4ననచకలక్షు 

వ్! 
Ey 
యుపక రయ కాం, జూలనివానికిని నీవు + నాయపడుదునూ.. ౨౦1 

నం! 

-కా 

పొల 

ధనమును రాజ్టసంపదడ ము+4శంబున నీకు నొసంగినట్టికా 

మునిపని చేయుదివనుచు 4 బొంకముగాం బటముకంగ వేల! యో 

వనచర  భల్లుకేశ' రము వరుషని కారక్లిము( దీక్చుశ_క్త్ నీ 

కును గల దు పెమప మ+కుంక ముగా దగునట్టి నీవిటకా, ౨౧4 1101 

కే. దాశరథి క్రీతికై భూమి+తనయ వెదుక 

వానరుల బంపంగాం 4 దరపడకయున్న 

వాడ వేల? సు రానుర4వ్య్యాళ పతుల 

కరములం జెండి రఘువంశ 4జలధీకేశియు. ౨.౨ 1102 

చ. తనవశమందు నుంచుకొనం 4+ దాను సయుగ్గండు గాదె యెననీ 

వొనరిచినట్లి యా ప్రతిన 4 యొప్పినమై తినరార ని నీవె చే 

యను కసునంచు? గోరెకిని + సాష్టసుళణంబును నె నం దాం ద్యజిం 

వను ననుమూన మొందకయె 4+ వాలి వధించె భవత్సి) యార్భ మై మె. ౨౩౩3౪ 1108 

కే. అట్టి క్రీ రాము దేవి నీ($ యననియందు,నై న న నాకాశముననై న + నసయుద మింక 

పో “ంకేన-ఆని మూలము. పాణత్యాగావిః ప్ 
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నమరదై త్య గంధర్వులు 4 యవీవాయు, గణములతనికిభయమును గల్లంజేయ 

కేక _క్రీగలవారు గారిక 4 సంతతంబు, నీచతం డగురక్క_సుల్ + నృపతి కతని 

కెంతమా త్రము? చెప్పంగ4నెల వారి, నట్లు గావున ఘనశ కి 4 కవనిపతీకి. ౨౫% 

క. మును నీకు. బియమొనర్చిన, ఘనునకు రామునకు బ్రీ క గాం దతార్య్భం 
బును సర్వఏిధములం జృేయను జనుం గవీనాథ! యుష్మ+దాజ్ఞ యెయైనక్ . 

నవు, ధరం "చా తాళమునందు నీటం బయినం 4 దర్యాత నాకాశనుం 

దరయంగా నిక నెందునై న, జన లనట్లాప్పుచోట్లున్న వే 

చరియింపంగలం డెవ్వ(డై నం గపియస్మ తె ఎన్యమం దోవారీ 
శర! పుణ్యాత్తులు న న పృధృమ్యలును నె+చంచత్క వీళుల్ తనకా, ౨౭౫ [10% 

తే, కోట్యధికసంఖ్యగలర నీ4కుకా వశంగ 

తులుగ నేపనిచేయంగ+వలనొ నీకు 

నెట్టికార్యంబునం బూన 4 నిపుడు తగునొ 

యాజ్ఞ చేయుము; జరగుకా4ర్యం బటన్న. ౨౮ 1108 

చ. హనుమయుం గాల వేత్తయయి 4 యాదరమొప్ప హితంబు నిట్లు చె 
ప్పీన విని సత్యయు కుండయి + పెం పెసలారంగ నొప్పు సూర్యజుం 

డనఘుండు మిత్ర కార్యహిత4మం౦తయుం దీర్పంగనౌ నటంచు బు 

ద్ధిని గొని యిష్టుండై తనకు * దృ ప్రిగం గార్యము చేయువానరు౯* ౨౯౩ 

తే, స్లునింగని మేల్లదిక్కుల + నిలిచియున్న 
సై న్యమును వేగ రావించి 4 చక,_౭గూర్చ 

వలయునని యాజ్ఞ చేయంగం + దలంచి పలికె 

చా సై న్యనాయక | వనచర4సముదయములు. 3౦ 1110 

సీ యూథపాలకులమిు 4 యొష్వువానరులును సె మై నర్టియు క్ర కంబుగ 4 సరగ నిటకు 

వచ్చి చేరెడునట్లు 4 వారకచేయుమా యత్నంబునం బూని. + యలరి శీము 
గమనం౦బు చెలు వారంగా నొప్పు సై న్యపర్యంత పాలకులగు+ నట్టి కపులు 

తమతమ సేనలం + ద్వరితంబుగాం గొనివత్తురు గాక యాథీయ త్రనుడర 

కే, నస్మదీయాజ్ఞ నీచెంత 4 నమరియున్న 
సైన్యమును నీవె కనుంగొని + సపరికరము 

గాగ రావింపు నేండాది*+గాణగం బంచ 

దళనిశల కవ్వల నెవండు + తరలి యిటకు. 33 till 
తే, వచ్చి చేరకయుండునో + వాని కంత 

కరమయిన దండ మేచేయం 4 గాం బడుం జామి ! 

సందియమె లేదు దీనికి + సామి యాజ్ఞ c 
బూని నీ వంగదునితోడం 4 బోయి చేశ, 334 1112 

ల 

* ౫8 ర్యోపరిచాంబ నే-అనిమూ. 
న 



కివీ, ధా కాంవమ' ౨౩౨౦ సక్షము. 005 

చ. వవ చకపం కం జేకంజని 4 భల్వుకవస్టుండు జాంబనంకుం కు 
నన శ్రా న్న నెలవు. జర శాసనము * నాయది వా"కెకిం జెక్పికమ్తు వే 

రా - wu క 

యని వాకపుంగవుంకు కే 4నబ్లు వ్నవసను జెపి యంతంబో 
॥ మ డ్రె శ్ర ఫే - యెను దనసౌధఫిముకు నశచిష్తసుఖంబులల బొంచుకో౩కక', కిక 1:13 

ea) షే 

బ్రరునదిజ "మృెదవ సక్షము సంప్రూక్టము 

౨౧ = వ సజతము, 
యా 

జ శ ల్ అ అలు - Sa స న జై ~ 
రుద్దు క వద్భృుతకుసమాన మము - రాము స్మా" వుని నా పహాంచుకు. చుర 

Carn 
క. వనచరనాథుండు కిమ్మ0,ధను జేరంగ నంత నిచట 4 డాశకరణియు వ్య 

వీని గలకాలం బెబ్ల మ, వనవెదనవెతం గుంది 4 త శ్రజణపడుచుకా. ౪ 114 

ఆ ఎట్లా గడిపి యంత 4 నెల్లమేఘంబులు, చవ విమలమయి గ4గనతబంబు 

పొండురమయి వెలయ 4+ భవ్యమై విమలమె,యిందుమండబంబు4 నెసగుచుం 4, 

. చంద్రికా లేపనా4చ్చంబయి శాకడరా క్రియుం గన నభిళామమగు చుం 

దనరంగాల గామవృ+ క్తంబున సుగ్రీవం డజలసుఖంబుల 4 ననుభవించు 
చుంటయు; జనకజ4యుకుకోకముల(గుందుచువుజెంచ లేకుంట యునునియ మిత 
కాలంబు మెల్లన 4 గడచుటయును నాత్మేం డలవోసీ యపు డనం+తమగుశోక 

ఆ మొండి మూర్చనా"ందె 4 నొకముహూ_ర్రమునకు 

మరలం చెలివినొండి 4 మతివిభ వము 

గలరఘూ త్రముండు 4+ కాంత మనస్సున 
నున్ననామె గుజీచి + యొక్క_రీకి. ర 1126 

క, తలహోయనా ౫; నారమ్రుకులద్పకుం. డచట శిఖరిథకూటంబున నీ 

స్తుల హేమధాతుమయమునం, గలంగినమదిం గూరకుభుండ్తి + గగనతలంబుక౯. 

కే శారడమున స్వచ్చంబయి, చారుతరం బగుచు వెలయ + స్వాంతమునందుకా 

నోరికం శ్రైయసి. డలంచెను ధారాధరములు తీటిద్వి4¢కా నము లేమి౯ా, ౫4 

కక్, సురమార్లము నిర్మలమై, వరనారసవివాగ నిన దశీవరఘుష్టం బై 

పరంగ న్విలవించెను రఘ్యు,వరుం డా రుండగుచు నార్త4వాక్యంబులలోకా. ౬ 
చ, మునువీట నౌ శ్రమంబున( బై, +మోదము వొంగ సారసారవరి 

బనందగు కంఠనాదమున 4 నాజనక ప్రి యవపు త్రి, యుండి యిం 

పును గలిగించు బెగ్గురుల 4 పాల్పగునాదములకా రమించుచుం 

డును గద యిన దైత్యులు ఈకుక౯ భయ పెట్టం నెట్టులున్నదో. ౭ 1120 
సీ. బంగారువూవుల4భంగి రంగారుచుః బూచిన వేగసథవూలం గాంచి 

యా బాలికామణి 4 యాస క్రి ననుంగాంచి కనంబడకున్న నొ%క్క_రణి మోద 

(a 

లా! అల కరవాలం ల రసల లతో 

* వింలాషా ర్రయాగిరా. ఆనిమా, 
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మును బొందంజూలు;? నా+4మనవశ్య్ణసశ్వాంగి కలభామీణి ధరిత్రి4కన్వ సీతే 
కలహంస మృదురవ4ములకు మేలొనుగడ యిపుడెట్టు మేల్కొను?4 నెల్ల వేళ 

శే లందు సహచరములగు నె+ య్యుంపు:ంజ క 

వొకములపల్కు_ల౯ విని 4+ వనిత నన్ను. 

గానంగా6 గోరి పుండరీశకవిపులాత్నీ 

నాదురాకను జూచునే 6 యాదరమున, ౯ 1121 

క, ఇపుడెబ్లు వ్రాణములం దన, వపువున ధరియించి దనుజ+వసతిని నుండు౯? 

విపినమున నిందు భూమిజ, యిపు డామృగళాబనయనశయింపు గులుకంగకొా, 

క, పరిసరమున లేకుండుట, సరసుల బావులను వనుల 4 శై వలినుబం గ్ర 

మ్మరు చున్న నాకు సౌఖ్యము, పరికించిన నె నం గాన4బడదు కటకటా!. ౧౧ 

క, స్యరుండెంతయును శరద్దుణ, నిరంతరుండు నన్నులబాని 4 నెలత యలకునం 
చురుసౌకుమార్యమున నొ,ప్పురను.కి యనుచుం దలంచి + పొంగాడుకాంకు౯. 

క, వనితామణి ప్రాణాత్టయము నొందువజు కా ర్రిజలధి 46 మునుగ౯ ఇాధిం 
చునొయేమొ? విడువ డత. డ్కప్పని'చేయక; "నిర్ణ యుండు+ ప దోర్జిమ్ను (డునూ! 

చ, అనియిటు తామచంద్రుం డము4రాదిపుంగాఆీచి బాతకంబు నీ 

టిని గొనంగోరి యడ్బుగళి 4 కీవిని బాసి మహీకుమారి సీ 

తను డలవోసి యేడ్చె; సతథతంబును లమ చలంగనున్నయా 

తనియనుజుండు లత్షైణుండు 4 తీద్దిరినానువులక౯ ఫలార్థియె ౧౯౩ 1:26 

cat, . కుటిల మార్ల్ష ంబులకా బండ్ల + కోయ దిరిగి 

రన్యూ సానుతేటంబుల 4 రయముమిాటు 

ఫలములం గోసికొనినచ్చి + భవ్య్వమూా ర్రి 

నన్నయగురామునిం గాంచె 4 న ద్రి పయిని. ౧౪ 1127 

క, కరుణాంతరంగుండగు రఘ్సు వరసవాజుం డట్లు వగల + భరియింపం గలే 

క రమణి దలంచుచు నిర్జన, ధర భౌాగమ్మన నొకండె 4 దారుణవీడకా. ౧౪౪ 

క. పరివీడితుండగుచుం గళ, బరముపయికా స్యృతియె "లేక 4 వగంగుంచెడు శ్రీ 

వరుం గాంచి తానునెంతేయు., బదితావమునొంది దె న్యృ4పరతం త్రు,ండై . ౧౫ 

సీ పలిశె నిట్లని; యారష్టిసరమధారిక! విను మేకాలమున మన$స్సెంతోొ దిటవు 
గా నుండందగునా యా కాలనుంబే కానువశమునం జిక్కి న6 4 బౌరువంబు 

వదలిన నుత్సాహ4+పరతమానిన నేమిపలము! కార్యము చేయు+పట్టుదలను 
బూనుట స్థిరమగు+బుద్ధిని గొనుటయుం గాలానుసారియై + శ్రాలు ధైర్య 

కే, మును నుపాయము నొందుట 4 మనకు సాయ 

పటెడుస్ముగ్సీ వముఖులను 4 బటుబలాఖ్యు 
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ఆను గృహించుట దేనశqబను చెయమువ 

వేయటయు నప డాఢథకట కకిగాల.. ౧౬. 1180 

మనుజేం ద, ' క్యత్సనాము, జ దనకబ కంత కాక ఆదాల: జొకుండు సూ!. 

క్ కము నానా వరవిరా. వంక యమయోశవంకయుూప న్ 

నఖ బం గాలక్క ధరణి న్నిలావంగంగలంయె 4 దక కృసమైం. ౧౮ 1189 

చ. అనియిటు లప ఛహ్యు గుయి + యూకయంగా హీివమె ప కధను 

్రతస్టితక్ ఉట భూరిసుఖాకరమె మహీశ నీ 
7 

తిని దగంహాడి నాంత్వనము ద్య క్తిని నిచ్చుచు ధక్మయు కమె 

తనకచు న శవంతేమయి 4 జ్న్షయు నొప్పైడునాకన్లై మెన్ని చె చం నాకు మొన్న 
ప్పిన కుభలీక్షణు౯ సవాజుం + బ్రీకినిం గాంచి మహీళుం కిబ్లనుకా. ౧౯ [128 

చ. అవఘ' కుమూక! నీఇనిన4వంతయు నిశ్చయమౌను గారన్టముక్ 

మనమున నెంచి డానికి న4మానువ థైక్షము నొంది సంశయం 

బును గనకుండం జూచుకొన(+బోలును నొప్పగ సావాసం బుముం 

నొనండగు నియ్యుడక్ మనము 4+ గోరనదుక్ష క్రి కార్య మారయ౯. ౧౯ 1131 

క్ర tt నకనుకామవ్రా కప్తిని గనం గను జేసి ఫలించునా శ్ర4౫ంగా నని నె 

మృనమున నెన్నంగం దగినచె యని యప్పుడు ౩ దరబ్లపంకశజాజీని సీశ౯ా, ౨౦ 

క. తలపోసి వగల నోాెం,క అత్ముణుం గాంచి పలిః; + నముచి3పుం క 

ముం భూమికి గావబనీన, మల పల". తర సువృష్టి నువికి తీ యలవిచి తృ పిక్, 

"లే. సస్వ్యముల. బండంబజేకి వే 4 స్వీహీ హీ తకృత్వ 
ల్ 

మిట్టు లొనరిచి కాయ గృత4కృత్యుండయ్యై; 
న్నిర్ణగంభీరఘోవమంబు 4 =: నిఖరి 

త్రర్వవ్రలపయిని బోన్రచు 4 వత్ప్చరతను. ౨౨౪ 1187 

వీ జలములవర్షించి 4 శృమము నొందినయట్టు లున్నవి; మజియు నీ4లోత్పలముల 

పత్రి ములంజోలి థీ పైరలప మేఘంబులు శ్యామిక కృతదశది$శలయి తసి 

శాంత చేనములయి + సాంద్ర సుడంబును వీడిన నాగేం ద్రశబృండమట్టు 

అ చ్ + ఖే 9 x mm 5 క | 
లున్నపి; సౌమ్య. య+త్వు ఛ )యవృష్టి కృ ద్వాణెము ల్పలిల౫ 4ర్భంబు లనుచు 

తే, నర్దునకుటజసాధుపు4ప్పాళిపరిమ 
ళముల నింపయి యభిక వేథగమున విచి 

యివుకు నిలిచిన; వి త్పజి 4 నేకుగులయు 

జల దక్తిఖనిర్హ రములయు + స్వనము ఎఎడిగె. _౯౬ 1156 

* ముఖేన పరిశువ్యుతౌ-అనిమూఎము, 
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చ. ధరములు మేఘద త్త త్రజల$ధారలనిర్మ లరీతి నొప్పి సుం 

దరబవాువర్ల సానువులు + తద్దయుం బొల్పెసలారంగా మనో 
వారతిరచి త్రద్ ప్రులను 4 నారయంగా వరకుంకుమూదిస 

త్పరిమళయు క్ర. గన్నగతి 4 భాసిలుచున్నవి; మాడు! లత్ముణా!. ౨2౭ 

2 శ్రే. నవసంగమమునయందు + నాతుల్బై 

లొ 

వు, 

లజ్జ పెంపున మెబంమె4లంగ జఘనము 
జ యణ 

లను వెలికి. బుచ్చునట్లుగ 4 2భునులు వులిన 

ముల శరత్కాలమునను బథయలుపజు చెడు. ౨౮ 

శరదయు స్వీయమై పరంగు4సంపద ప త్రశాఖంల 
అకుణశ శాంక తారకల 4 య చృవమరీ చులయందు ను శ్లకుం 

జరసువిలాసమందు నిటు*ణాల విభా౫గముశచేసి వారీ క్రీ వీ చేం 

బరంగుచునున్న దెంతయును 4+ భవ్యతమంబుగ నేత్రపర్వమై. ౨౯ 

అరుణుని ప్రాథమి4 కాయత కాంతుల. జక్క_6గాం బూ చిన్మసరసులందు 

1189 

1140 

1141 

బవాువర్హ రమణీయ పంకజూ శ్రయమున( జత, కాంతులచేతం 4 జెలంగి యో శ 

రద్దు ణఇమీనం గల్లి 4 రంజిల్లులన్షేయు నలశారుచున్నది + యధికమగుచు; 
చీడాకులరయటుల థీ నెసంగుంబుప్పంబుల పరిముళమును బొంది శ భ్రామరపం కి 

యలరి పొడుచు వెంటరా 4 నడవ్రులందుం 

బవనుల జెంతయబ( బృసరించు+ వాడు గాన 

మదగజంబుల కెల్లను 4 మణీ దము దర్ప 

వృద్ధినిం జేయుచున్నాండు + నిచ్చతనర. 3౧ 

సురుచిరపక్ష ము లిగుల 4 కోభిలంగా మిథునంబులాట నొం 
డొరులకు నాభిముఖ్యముగ 4 నొప్పుచు బంకజ లేణువు ల్మ్ 

బరములనిండ వాంససముశవాయము జకుు_వలు౯ా సరః ప్రియం 

బరుదుగం గల్లియున్నయవి + యాట మహానదులందు హాయిగా? 
బరంగెడుసై కత స్థలుల 4 బాగు గేలియొన ర్చెడుం జుమో!', 5 

సరసిజవాస మ త్త్సకరి4+సంతతియందు మదించియున్న గో 
వరములయందు స్వచ్చతరశవారిం జెలంగెడు సత్స)నంతికో' 
త్ర_రమున నీశర _త్తీలరు(కాలమున న్నిగుల న్విభ క్ష 
నిరుపమకాంతిమై వెలసె + నెమ్మి చెలంగగ నో ప్రి 6 వ. 33 

చ, ఘనములం బాసి శ్నుభ్రముగ 4 4 గన్పడువోన్టిదుముం గాంచి కాననం 
బున నెమిళుల్ న్వబర్హ ర ముల. 4 బొంకముగాం దగుభూషణంబులకొ 

గొనకొని ఏిప్పమాని "తమ4కోమలులం దనురో _క్రిమాని కాం 

1142 

1118 

1144 

1 నష్యసంగమస ఫ్రీ డా జఘగనాసీఐ రొరాషితామ్-అనిమూలము, 2 ధునులు=నదులు 
లో 
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తిని విడనాడి యుత్సేవగకిం దగ బాయుచు 

పును గనుచున్న వానివలె 4 బొల్నెడుహా ము 

సవూాలిక 

నుంజులవాసన 4 బ్యైబయంగ. గొప్పువె ః 

మునను శాఖా ళము 4 బ్లాౌనకొొని వంగ బంక చాయయు + కంగుమో అం 

నన్నులపంకువుగానున్న వేగినవృతుము బష్టీవకీకు + వెంయుచంటు 

దిపమ్ము లుంచిన+ తెజంగున నున్న గిప్పుడు డ్వోచేం ౦ద్రమ్యులు + పౌడలుచున్న 

యేడాకులక(టుల థీ నెసంపంయయీవ్రలవాసనలకు మవంబులు 4 చెలం కటక్ 

టముు ఛదింప న 4ట్లనునమున నివ యాస EE పసొానమం చ్రి4యాన్వికేమ్ము 

అశయందు వనంబుబయందును వివా౭ంప + శకుగుచుంకి 
గతులు మంవంబులు4 గాలం బోవ్రచునున్న; వాకాశము నిక భ,4మెకతనపుచు. 

జక్క 6గాం దుడిచిన 4 శ స్ర్రవర్షంబును గాంచుచున్నడి నిమ్మ 4గాజల ప్ర 

వావా మడంగినది ల వాయువు బ్క_హో ప్లోరకీతలమ్యు బగు'మయం + చెలం పప్పు 

చున్నవి, దిక్కులు 4 సోదరా. శ మములు విచ్చి వోవుటం జాబ 4 విమల ముబయి 

కనంబడు చున్నవి; 4 తృాస్థలమంతయు రవి ర్ శ్మాసోంక బుశిరడ లడంగ 

స్థూల నేబువ్రలుగా.4దోచుదుమును నొంతగల్లియున్నది, మహీళ4కాంచతులకును 

నికశేతరము చాల 4 నెక్కువపగ ననూయయుం గలవా ర4కీయడనున 

దండయాత్రలు సల్పంశ4దగు, దాని స ba మనుకూలమె యున్న4దరయనివుడు 

కెమరా రునీశర+ద్దుణ వర్శి తాంగ సౌష్ట వ కాంతులోప్పు వృథషభ ములెబ్ట 

బలిసి యు ౯-బాంనుస ం4కలి తాం గములునగ మడముననొండొంటి4మాకొ,_నంగ 

బూని యావుబమధ్య4మున కేగి యాక్చుచు నున్నవివనములం4గొగింగరిణులు 

కానుంబు గొని తమ్మకదువుంతోయహాడి యనురాగభరమున 4+ నతిశయించి 

వుదమెంతొ యధికమైశపొ వలంగ నుండగ మనమునందరుచున్న , వెనిమటులను 

వెంబడించియె వ్రీఈవిలసిల్ల 6 జనుచున. ; వరయ మయారంబు+లాయళా భ 

రణములై నట్టి బోర్ల ములెల్ల ( దూలంగ జేకుల దకులకు + నేగ నచట 

నలరుచున్న ట్ల య+వాంసలు దమృును బెదరించునట్లుగ + వింతగులుక 

గూయంగ చుదమును4నోల్పోయి వీసములై పోవుచున్న; వయ దనునందు; 

మదభిన్నకటములై 4 ములయుగ జేంద్రముల్ ఘనరవంబులు మోజుం4ఉగానరన్ను 

లను జొచ్చి జక్కు_వ4లను నన్నె లేళ్ల స ను భయపెట్టుచు౯ ఫుల్ల+పంకజూత 

ముల భూషితములగు4కెల6ంకుల కో భిల్ల ( జేయుచు జలముల 4 జీమ్మిచిమ్మి 

త్రాగుచున్నవప్ వికథర్టమము లై పై కళస్థలులు చెన్నార ని*ర్శలజలములు 

విలసిల్ల నాలమం+దలు పాల్చుమాజ (గా గంభీరజలనాద+కేలితములయి 

యమొప్పారమునదులందు+నొగినంచలును సారనపత శ్ర లును సంతశిసమున' జొచ్చు 
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చున్నవి; నదుల యశత్యుద్ధతజ లపూ రరవములు సెల యేళ్ల 4రవములక్లై 
ఘనతేశానిలభూరి4నినదమ 'ల్నెమిళుల శేకారవంబులు 4  ప్రాకటంబు 
లగుకప్పకూతలు 4 నడంగిన వియ్యెడ; వానకాలమురాల ( + వారిధరము 
లార్భటింపంగ బశీయళ్లం దిరుగ లేక యందొవసించుచు 4 నెంతొచిక్కి 
తనువులు కృశియింప 4+ దవుపెంపు నళియింప నాకలిబాధయు 4 నతిశయింప 
ఘోరవిషం బులు 4 భూరినాదంబులు బహాునర్లములు గల4పాములెల్ల 

ఖిబముల వెలువడి 4 మెలమెల్లన౯ సంచరించుచున్నవి కూడు 4+ మంచితముగ; 
నతిశయంబుగ వెల్లు4నబ్దకరంబులు ప్రసరించి తారకాఃపటలమెల్ల 6 

గనంబడ సాంధ్య రా+గము తాన యాకార! యాకసంబుగ నుండి4యక్సై తీసి 
పోవుచున్నది; ని జాశ4భూ పాలమృదువ క్రమై, తారకాసమూ4వాములె విని 

తాతులు వెలయంగ4నమలమా చ్యో త్భ్నాంళుక ప్రా వరణము దశీగంగ రాత్రి 
శవివదనంబును 4 జక్క_నికన్నులు శ్వేతాంబరము గప్పీ 4 పలంగుం జెలువ 
వల నొప్పుచున్నది 4 చెలువంపు బెగ్గురుపషయులు చక్కంగాం $ బండినట్టి 

వరిగింజలను మెక్కీ +నిరుపమో త్వావాంబు గనుచు చారులు గట్టిశనునజవమున 
గథితమాలిక యెట్లు 4 గాలికి నెగురునో మెట్టులాకాశము(నందు నెగురు 
చోన్నవి; లోతుగా 4 నొప్పు వ్రా దంబునం చెల్ల 'నయొకయంచ + యుల్ల్త సిల్లి 

నిదురింనుచుండం గుశముడములు వెలయంగ నందలి కెలినీ5 4 నముంబుదములు 
కెనయబగకుండంగ 4 గడురమ మై పూర్త ళళింగూడి తారకాశనమునయములం 

గా, లెడురాత్రి, త్రీ నా4కాళంబువల నొప్పుచున్నది; గుంపు 4 నొస్పృవాంస 
కాండ మే మొలనూలుగా వికసించిన యంబుజోత్సలముతె 4 యమలపువు 
పహోరంబులుగ నొప్పు4నట్టి బాన్రలు భూషణాళిచేం బూలచే థనలరు ను త్త 
మాంగనలవలె( జెశన్నలరుచున్నవి; ప్రొద్దునచె గోపికలు పెరు+గునుజిలుకలం 
గలుగు చప్పుళ్లు, నా4వులు దూడలకు గాను 'ఫ్వనిచేయునం'చార4వములు,వృవభ 
భున నాదములు, వేణు4నినదమృులనుగూడి ప్రాతసృమయమున $ వఆలువాయు 
వున నెక్కు_నయి యంతఈటను దగ వ్యాపించియుం డొంటితోం జేర4యొక్క రీతి 

వృద్ధి నొందుచునున్న + వీయెడ; నిమ్న గాతటములు మృదుమారుశ4తమున నలరు 
చును తొ త్రపూలచే4కను విలసిల్లుచు ధథాతకాశెయవ4స్ర్రములరీతి 
నలరు సేర్థుపాడల + నావృతములయి తెల్ల నిపట్టువుట్టంబు 4 తనరనున్న 
వనితల జంఘుల$వలె నొప్పుచున్న వి; వనులనడ్డము లేక 4 పరుగులిడును 

మభుపానమును చేసి 4 మ త్తిల్లి ధూ ర్తంబు శై వ్రీయలంగూడి4యబ్దములయు 
బంధూకమృదులపు వృములయుయబుప్పొళ్ల ( “బారలాడిపచ్చంగా4బాలుచువన్నె 
గలుగ దుమైదలొగి 4 గాలివాసనలనకై దానివె౯దగలియి + కారు పోవు 
చున్నవి; కు (భ మా4నుదకముల్ వికసితకుముదముల్ శ్రా శ్రా ౦చస్వ4నములుపక్వ 
ఛాలిసన్యమ్ములు + లీలం గ్రా, లెడు గాలి యతివిమలంబగు? సబ్బబింబ 
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కే, మివ్వియెల్లను వర్ష క్తు 4 వేగి యిపుడు 

వచ్చె. జుమ్తు శర త్తని + పలుకుచున్న 

యట్లు తెల్పెడు; మజియు నీశయదన మిన 

విశతియే మొలనూళ్ల గా + వెలయునదులు. ౫ 1110 

ర్ం అనుర క్తి నిశలం గాంతుల, ఘన కేళులం "దేలి యుదయళకాల౦బున మె 

బ్ల నిగతులం బోన్రసుందక, వనితేలగలతి మంవగతు ల6 4 బాణము గంకే ౫౫ 

చ, కనుమవె చక వాకముల+ కాండము లొప్పంగ6 బాంచి గల్లి చ 

క్కనిడగు జెల్లుగప్పుకొనం4గా నలరారు నదీముఖంబు లొ 

య్యనందగు రోచనంబు చెలు4ళవారలగల బత్రవిలాసయు_క్లిమై 

దనరి దుకూలసంవృతిని శ దష్షయు రాజిలు . వాల మోమునా6 
న్ా 

నదురుకాంబిచే వెలయు $ గాదిలితమ్ముండ! సద్దుణాకరా! ౬ 11షా 

కే, నల్లగోరంటపూవుల 4 నుల్ల మలరం జేయు వేగినవూవులం 4 జి క్రితము 

లగు చుషగ్రొావినవట్ప ద+హారిరుంకృతేలను వెల సెడుపన భాగ4ములస్మరుండు, 

చ, శరములం జాపముం నొనుచు 4 నాధ్వసరీతిగ మాజు లేక య 

తిరుగుచునున్నవాండు, సుము48౯ జలదంబులు మంచివృష్టితే 

ధరంగల మానవ ప్రతతి( థీ దద్దయు సంతసిలంగ: జేయు చుక 

సరసులనుం దటాకముల + శె వలినీనికరంబునిండ స 

త్వ్వరముగం జేసి సస్యాములం 4 బండంగంజేసి నభంబు వీజెం జూ! ౫౮ 1150 

క, సలిలాశయములు నిర్యలృములగు జలంబులను వెలసి + ముడమున( గ్రూంచం 

బుల కూజితేములచేతం, జెలంగుచు జక్కువలపిండు4చేతం దనరు౯,౫౯ 1151 

కే. స _ప్పపర్ణ ంబులును, చేగిశసములు దేవన 

శాంచనంబులు వుతేయు _్రేం+కణవుంజెట్లు 

మంశకెనలు సానువులయందు 4 మంచిపూ ల 

గానంబడు చున్నయపి సౌమ్య! 4 కంతు వాని, ౬౦ 1152 

క, కనుమా! లక్ష్మణ! వులినా,వనుల౯ జక్కు_వలు వాంస్మపయులు మణి (కాం 

చనికాయము సారసములు, దనివారెడు కేళినుండు 4 దమకేదువులతో కా ౬౧ 

క, నరపలివుత్రా! సౌమ్యా, పరస్పరజగీషువులయి + పై వె వైరం 

బరయుచునుండు నృ పాలో,క్క_ర నునిశై యుద్యమించు +తేరుణము వచ్చె౯. 

చ. అని నొనరింపంగా. వొలిప్ర4$యాణము రాజులువేయుకాౌల మొ 

య్యనం జనుదెంచె నిప్పుడు నృంపాత్మజ! నూర్యతనూజుండన్ననో 

కనబడం డట్టియత్నమును + గాని యొనర్శ్చిన జాడలేదు; నీ 

తను గన కార్తిం గుందుచు ని?తాంతము నేడ్చెడునాకుం జూడంగక్. ౬5 
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డే, నాన కలంపుమూన ముల్ 4వ వర గుగాఢస్టి 

నాల్లునూజె డుగా నాగీశనయవి, జనక 

తనయ యది, చ క్రవాకి భ4 ర్రయగుచ శ్ 
వాకమును వెంబడ్ంచెడు (పది తోం. ఈ 1156 

క తేనప్రా ణేళ్వరు వెంబడి, చనుదెంచెను నుపవనంబు 4 సంతసమున. జూ 

డను బోవ్చలీతి దండక,వనమున కిసుముంతయేని 4 వనటం గనకయే, ౬౫% 115% 
కం అనుజా! వ్యృాతరాజ్యుండనై , జనకజనుం బాసి శోక్కసంత ప్తుడనై 

స్వనగ రవిచ్యుతి నెంతయుల గను నామె రవిజునకును 4 గల్లదు దయయు౯. 

మ, వినుమా. సౌమ్యు!' పరంతపా! కుమతి, పృ4థ్వపాలు. డానూరర్ధిజుం 
డు ననాధు౯ హృత రాజ్యా, దూరగ్భహాు పీ4నుం గాముకుకా ఛీతునికా 

దనుజేం ద్రాపహృతాంగనుం గనంగం జి+ త్తంబందు భావిం చుచుక్ 
దనునే రక్షకుగాం దలంచి తన చెంతం జేరి నక్సైంచుచుక్. ౬౭2 1159 

తే, ఇన్నియు మనంబునం దిడి + నన్ను నాద 

రింప కవమానితుం జేసె + రీతి యిద్ది 
యొప్పునే! లవ్మణా! శర4త్తాగిని రాగ 
నీత వెదకంగ6 బంపుదు. 4 గోంతులనని, ౬౮ 1160 

క సమయంబు. జేసికొని దృుష్టమకియు. గావ్రుననె దాని4సరణి మజుచి కా 
రముతీ జె ల నాకీలకేమని, సమదుండై తెలియం౭డు నను 4 సాగంతేమున ౦దుక. 

క, చనుమా! కిష్కింధకు నీ, ననిశము (గామ్యుసుఖముఐ నె + యాసించెడు మూ 

ర్థుని సుగ్గీవునిం గని నే, ననినట్లుగ నిట్టులనుము + యాతేనితొడళా. ౭0 1162 

సీ “తనకు మున్నుపకార4మును జేసి తన్నును శరణుచొచ్చియు(దన4 సాయమున నె 
'కార్యము౯ ఫ లీియింపశ గాం 'జేసికొనంగోరి యున్న వారల శెవ్వం+డుర్వింగార్య 

మును దీర్చియిచ్చెద 4 నని ప్రతిజ్ఞను జేసీ యాశ( గల్సించి నిశరర్గక ౦బు 

గా డానిం జేయునోశకపటి యాతండె పురుపాధముండగు నెవ్వ4డ నంగాని 

శే, మంచిదో చెడ్దదో తన+మాట తప్ప 
కుండ సత్యముగా దీర్చు4నో యతండు 

పురుషరత్నంబు ఏకుండు 4 పూజ్యుండునగు, 

నెవరు మత్రులవలన స్వళ4కృత్య మెల్ల, ౭౦ lls 

చ, ఒనరుచుకొంచు మేలుగని 4 *స్వోపకృతుల్ తనుకార్భమించుకై 
నను గొనసాగమిం బొగుల 4 నై జహితంబును జేయమాని వా 

రిని గనకుందురో గుణదిద్రులు వారలు నృుత్యువొందంగాం 
దినవు తదీయ మాంసము మదిం గడురోయుచు మాంసభు కతుల్.” ౭౩ 

* స్య్యపక్ళ తుల్ =త మకుపకృతి చేసినవారు, 



హం. అడ కి 0థధాకాండము . 3౦ సక్షము. 1101 

చ. అనీవచియింపు మేను సమ్మరాంగణమందు నువ పృవమా 
af జ 

ధనువును లాగునప్పుడు ని+ తాంశతటి శకం బోలుడానిడా 

ఘనకరయాసముం గనంగం 4 గాంతువహించెడునేయొ? =త్ వ్రకు 
కవయు6డు నిక్సృయింబది; (క, +థధం*ని చేరును యుకఘూమిలోకొ, 2౫ 115 
— 

7 

ధరువును లాగంగ వాష్టిలకే, ఘనభీకరఘోషమును ద+గ౯ వజ మహో 

ధషనిసమమును మరలకా రవ్కితనయుండు వినందఅబంచెనేమొ?+తనమదిగలలగకా, 
UK 

క నరవరవుక్రా. వీరా, గురునాల ద్రుమగ ణంబుం 4 గూల్పుట వాలి౯ 

దురమునం జంపుటచే నా, పరాక్రచుము నెజింగ సూక్కు+పట్టి మనమున౯, 

శే, సీవ్ర పెనుప్రావుగా నుంట + నెజి నెణిం? 

యును బ్రకొజ్టను డప్పిన + నను వధించు 

రాము డంచును డా విణా4రమును బూన 

న్నవాండేమొకో? చప్ప్యశవన్న యనుజ. ౭౬ L163 

చ, పకపురభంజనా. యమర4వాలకపుత్రుని జంపి సఖసముం 

గరమునC 'జేయి పెట్టి తమిం + గాల నొనక్చుటయన్న యిట్టికా 

రస్టర తికి 6 బూనుమెందులకొా! 4 యావిఢ మిష్పుడు తాం గృతాష్టడై 

సరసిజమి త్రపుత్రు€ డిట + స్వాంతమునందు నెలుంగం డక్కటా!. ౭2 1169 

. వనచరపతి వర్ష కువ, చనినంత నె వత్తుననుచు 4 సత్యము వచియిం 
చెనుగాని నాల్లునెలలుగ, వనితా శేళులను చేలి 4 వారనితృ వ్లి౯. 2౮ 1170 

తే, ప్రతిన తప్పుట నెజబుంగండిు + బంధుసచివ 

సంయుతుండయి త్రాగ యి+చ్చావిహోర 

కలితు. డయ్యెనుగాని కో4కమునం దడ ప్ప 
మనసులం గుందు మనలను 4 గనండు కరుణ. ౭౯ [1 

క, కనుకళా వత్స: మహాబల, చనుమా: కిష్కింధ కీవు 4 సరగునం జని నా 
ఘనరోవరమాసమును నాా,తినికిం చెల్బుచు మదు క్షిం4 వగ నిట్లనుమా ౮౦ 

క, “వినుమా! స్కీ వా! నాఘనశంవాతు. డొచు వాలి $ కడువడి మాజ౯ 
జనెనో యేమార్లంబున, వినాశమును బొంద దదియు 4 వివృతమయి తగుక్, 

చ, కనుకనె యగ్నిసా ఖీకము4గా నొనరించిన సఖ్యముం బతి 
జను మటువంగ(బోకు, మటు4+కాక ప్రతిజ్ఞను దప్పి వాలియే 

గనగతిం బట్టిపోకు; మనిం + గేవల మొక్కని వాలినే శరం 

బున బడ వేసినాండ మును + పూనిక నిప్పుడు నేను నిన్నని౯, ౮౧౧ 1124 

లే. సత్యువాక్యము వదలుట 4 శరమునై చి 

బంధుయుళతముగ వధియింతు 4 బౌమవమున;” 

UK 

* తృిప్రరుక్రి నయు౬డు=సూర్యపుత్సు (గును స్తీ వుడు. 



1102 ఆంధ్ర శ్రీమద్రామాయణము 

నని వచింపుము పురుషవ4ర్యా! మటియును 

గార్యరితిని బట్టి యి4క్కాలమునకు. ౮ ౨౪ 1175 

క, హీతమగప చేయేవాక్యము, మతివిభ వము తోయం బలుకు 4 మతి సమయమో 

"లి మోజిరాదు, తరపశుము తీగం జని వానరౌఘ+ముఖుననితోడ౯. ౮ ౮కి 

చ, ననచరనాథ! నాకొజికు 4 వారక చేసెదనంచు నీవొన 

ర్చిన పృతినక్ దృఢంబుగను 4 జేయుట శౌక్వేతేధర్యమం చొగిం 
గనుగోొని సత్య మార్లమునం 4 గార్య మొనర్పుము; చేయకున్న నే 

ననిమొన వై చుబాణముల + నా_ర్రిని బొందుచు. గూలి వాలినిక్, ౮౩౪ 1171 

ఆం ఇవుడె దూడలను 4 తపనపుత్రు, నిలోక,మొంది యట్టి గతిని 4 బొంచంబోకు, 

మని నచింవుమునును 4 నాడిన రాముని, నతివివృద్ధకోపు 4 నన్నంగాంచి, రార 

క, దీనుండై పలవింపంగ, మానసమునం జంతనొంది 4 మను జేంద్రునిస 

త్పూను(డు లత్షుణుం డు గృత్కవానరపకియందుం దా లృ4(థబహుళా గృవాము౯, 

ముప్పదియవ సర్గము సంపూర్ణము, 

వేం = వ సర్లము. 

ఇరద లత్ముణు డు కోపముతో సచ్చుచున్నాండ డని యంగదు6ండు సు గృీవువకుం చెల్పుట. శురులా 

సీ, నర* దేవపుత్రుండు + సురసంఘపూజితుం డై నరాఘవుం డిట్టు + లశిశయమగు 

కామంబుచే( న్ బీడం4గాంచి దీనుండయి శోశాభిప పన్ను6డై 4 సాకి త్రీ వ్ర 

కోపంబు. దాబ్బీ వి4గూఢ సత్వ్రుండయి యుండుట గనుంగొని శ యు ప్ర తేజాం 

డగులక్ష్యణుం డప్పు + డన్నతో నిట్లను; మిత్రసమానమై 4 మెలంగుచున్న 
తే, కజనుఖములు తానును 4 గాంచియుంట 

సజ్జనాచారమగుదాని(పట్ట నతే(డు 

నిలిచి యుండండు రాముతో 4 నెమ్మిగనుట 

వలనంగద క విరాజ్వుము 4 వచ్చెననుచు, ౧4 1180 

క, వనితాసమాగమాదు ల,తనికృపచేం గ ఖై ననెడు4కలంవుం గన(డు నూ; 

మనయం దనుకూలముగా, దనవ ర్హన ముంచి నడువంథీవగు ననుబుద్ధిక. ౨ 

లే, కాను బూనండు గావున 4 వానికింక 
వాన రేశ్వరరాజ్యము 4 వై భవంబు 

“దక్క దోవీర! మతిలే కతండు తుచ్చ 

సౌఖ్వములం బొంది నీవు రా+జ్యం బొనంగుట. ౨| 1192 

ఆర ద్ వ (459 = 
క్షే త్టకకాలన్యతి క మg_ఆనిమాలము. 2 ద్ర యను యక్షృరము గాయ తియం డేకా 

దళాకురము, 
ల్ 



కిష్కి౦ధాకాండము = క౧ సర్గము, 1108 

LEY . వనితను నివీంచుటయు౯్, గనంజాలండు నీదుకృపకుం4గాం శతు పకా 

రనిరతి బొండండగునని, యును దల(పడు గాన నిప్పు +డొగ నాచేత౯. ౨౮ 

క, వాతు(కై తనయన్నను నా, శతమఖసుతుం జూచుంగాక; 4 త్షైరాజ్యుం బీ 
కృతమెటు (గని దుర్షుణునక్కు మళకిం గ కుణను నీయ రాదు + మాటలిం కేలా. 3 

= నముదీర్హ భూరికుడ్వే, గము చే భరియింపటాలం 4 గావుననే స 
చ్వము దప్పిన ను గ్రీవుని యముపాలికిం బుత్తు వాలి+యాత్త్యజుం డిపుడే. 34 

చ. వనచరవీరులం గలిసి 4 వారిజలోచన నీత జూడనుం 

గనుంగొన నేగుగాక; యని + క్రన్ననం బల్కిన శ త్రువాంకయె 
ఘనకరుణాకరుండన(గ( 4 గ్రాలెడురాముండు తమ్హుండట్లుగా 
నని నొనరింపం దీవ్రతర4మా (క్రుధంబూనుచు సజ్యచావుడై . ఈ, 1196 

జ, "తానొనరింపంబోవుపని 4 దారుణ 5ీతిని బల్క్ పోవంగా 

మానసమందు నెంచి యసమానపర్మాకృమ మొప్పనన్న యా 
మానితు లత్షుణుం గనుచు 4 మంగళ దాయకసామవాకరముల్ 

తానిటుపల్కె. రాఘవుండు 4 శమ్హుడ! త్వద్విధవీకుం డిద్ధరళ. ౫ 1197 
కే. ఎవండైనను జూడుమా! + యిట్టిమిత్ర 

వధసమాగతపాపంబు 4 వార కొనరం 

జేయ నెంచునె! యివిగ్టధిం 4+ జేసి యభఘము 

బొందుట తటస్థ పడి నయప్పుడు హీితమతి. ౫ £168 

ఆ. తకనవివేకవముహివమ + దానిని దొలంగించు, కొనునొ యిట్టివిరథకుంజరుండె 
వుమమన_త్తముండగుం 4 బూజ్యవృ త్రిని గల్లు, నీవె యిట్లిపనికి + బోవరాదు, 

క, మును చేసిన యానఖ్యం, బును జక్క_(గ ననుసరించి + ముందటి ప్రీ 8౯ 
వనచరపతి వె నునుపుము,, వనజా పునితుతుండు తెనదుథపనీ. డరుణమునకా. ౭ 

క. ఒనరింపండు కావున నా, తనితోం బరుషో కులాడం 4 దలయక సామం 
బును హీతీమునైన వా_క్షతి, మనమున (గ్రుధమాని పలుకు4$మహీతేవిచారా!. 

"క, అనియిట్టు లగజునిచే, నను శిష్రాష్టండయి పోయు 4 నాకిమ్కింధ౯ 
గనుంగొనం బరవీరనమూ, వహానిరాకరణో[గశౌర్యుం 4 డగులత్తణుండుకా. ౯ 

క. పురిం జేరి శకుభమనీషుండు, నిరుపషమమతివై భవుండు 4 నిర్మలగుణుండు౯ 

బరఠమా వుడు నై తగు నా, స్థిర శర్యుండు కోసముడిగి 4 స్థీరతేర శాంతికా.౧౦ 

క. వనచరనాధథుని సౌధం, బునశేగెను; ద్ర ళ్యకాల4మున యముండనంగాల 
దనరారు బత్ముణు(డు శ, క్రునిచాపము( బోలి శె లకూటాభొంబె . ౧౦౪ 

UX 

1 ఉవాచ రామః పరవీఠవాంతా స్వవేక్షీతం సానునయంచ వాక్య క్-ఆనియూ. పరవీకహం 

తా-అను దానియర్థము లోపలిపద్యమున6 జెప్పంబడినది. 2 ప్రవివేశ పురీం వీరో లత్మ్యుణ॥ పరపీరపో, 

అనిమూ, 
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క కనంబడువాపషము దాలిచి, ఘనసానువు లొప్పుభుండం4గాం దగు నలం 

బును మంనరమును బోలుచుం గనంబడి యెనుజూచు వారుశగడుభ యమం వక్. 

"కీ మతియందు నాబృ్బహా4స్పతితుల్యుండ” సుమిత్రాత్యజుం డగృజు$నాజ్ఞ యందు 

నించు కేనియు మాజు4ఖకే యొనరించెడునాండయి కకినాథు+ పోడం దాను 

'జెప్పంగాం దగి రాముం + డప్పుడు చెప్పినమాటల వానికి 4 మరలం గీశ 

పుండు చెప్పు ను త్రరంకబుం దగం దానునువానికొనరనీంద గిన ప్ర+త్యు త్తరంబుం 

ఆ. దలంచుకొనుచు. బోయె; 4 నలరామునకు గావు 

మునను శ్రోభమునను 4 జననమంది 

నట్టికోపవహ్ని 4+ యపుడు తక్ బై కొన 

ననిలుభంగిం గుపితుం + డగుచు జనియె. ౧౩ 1196 

ఆ. అతడు మణీయు దారి 4 కడ్డముగా నున్న, వుద్దితాటుల నిను+ముద్ది చెట్ల 
లా 

నితరవృశతృములను + విశతభావాువులను, బోనీ కొండకొనలఆచదోసిమజటి యు 

చ, పలువిధవృతుజాతులను 4 బాడొనరించుచు. గాల్ట చేత. "జైల౯ా 

శిలలను నుగ్గెనర్చుచును 4 జచ్చెజం బోవ్రుగజంబురీతి సొ 

కులమతియాచు నాత్రమునం 4 గోపమునం ననయ్యగృపాద మి 

ముల నాకకొంతేదూరమునం 4 బోవంగం జిమ్థుచుం జెక్కు రీతుల ౯. ౧౫ 1198 

కే, కార్భవశమునం జేసీ వే|గముగం బోయె; 

నిట్లు లితూకుకులసింవాు 4 డేని శల 

మధసభెగ ౦బునక్ దుర్లమంబు నగుచు 

వానరబలానిగీతంబయి 4+ వజలుదాని, ౧౫౫ 1199 

క. వారిగణరాజమహోవుర, వరమును గనుంగొనియె నంత 4 వనచరపతి పె 

బరంగాడురోషమునం : బ్ర,న్ఫుర మాణోష్టుండయి యస్తు 4 పురబాహ్టమునక, 

క, చరియించువారలకా శీ కరరూపులం గ్నీశ వరుల +ఉ గనియెక; వారుకా 

బుర బావ్యాస్థలి దిరుగుచు(ం గరిపతితాపములం బోలి 4 క్రాలుచు నంత. 

చ, పురుషన రేణ్యు లత్షుణుని + బోలంగం గాంచి యితండు శత్రువా 

నరయంగ నంచు నెంచి యట 4 నగ్గిరిముధ్యతలంబునందు భూ 

ధరఘన క్ళంగముబ్ తరువి4 శా నము నూజులసంఖ్యగొంచు సం 

౫రమున కాయితంబయిరి; 4 కారణ మేమియులేక వానరుల్, ౧౮4 1202 

శే. ఆయుధంబులం గై కొను * టరనీ కోప 

మినువుడింపంగ లత్షుణుం + డింధనములు 

మిగుల గలయగ్నిహోతు డు + మించునట్లు 

ప్రజవలిం చెను; నంతం గోశపమున నతండు, ౧౯౪ 1208 

| ఈపద్యమున మూలాగ్థ మే వ్యాఖ్యా భి ప్రాయమున నిన్భశమని తెలియునది, 



కివీ, 0ధాకాండము - 3౧ సక్షము, కర 

క్ట ప్రళయాంకేకువ€( గవ నె 

కలు భాయపంతతమవులలం గురు గుది హాక్ వారుంశీక్ కః కకక క్యా 

కం పకుగిడి యాకపులంవజు, వాపపపనా న 

మొళమున: శ్ ఢంబున మళ, పము చం 

చ, నవచకునాస ఇడ శ్రోజిని ఖీ బంచశ కాన్ని గూండ యొక టం 

దన ప్రియురాణిః చాకను ని4ళతాంతమువంబువ: హూక్ చే? చే, | 

కనువెణుంగండు కాన గవిశక జ రాడివప ట్కు వేమ యుక్ 

వినక యెొయుండె; నంకం గవి4పి ానిమం తు లం వానగ*హావంవా , ౨౨౩, 1206 

ఆ, అకని రండు వార్త 4 ననీపంపదగా పోొకువాక ఇమ? వె మళిక్ణి కడుకు 
చెల 

వా లనీకశదాకృకులం గశంపడుచుం బురముకుండి + వెనలి కంక, ౩౩౬ 

స డంతా?నఖరాయు4ధములుగా నొప్పుదు భయనకహూపంబులం + పకల వికృత 
వరన లై, వ్యాష్రశవప్ప లై విక తాసముఒ నొప్పి యండజు4 చెం కందు 

కళహా నిబలులు కొంశవజు, మజ కొంనలు శకేనాగబలులు, వక శవా 

బటులు కొం నణునయిం 4 4+ పరంగుచు! గుండె; ఫేఢంకుళ కొ న్య వంద ంమ 

శో సా 

359 న న్ , 3 చేరక వంట క్ష లంగ చుండయల నె. క బధలయుడు: ఊంరడావకటుమున్న కశీమ్యు గన్ మొ. 

త్తే, చండబలులై న యావన+చకవరు తౌగి 

రమణ: ,బాకారపఘాంకతేశరకముననుండి 

వెవవి బత్ముణునకు నగ4+4వషనకువిధమున 

నిలిచి కండీట; సుమతియె + వెల యువతీం ౫. ౨3౭ 1209 
. వనచకనాథు ప్ప ప మాదంబును శ్యోకుండై నరామ4భాపకెయా కం 

గన్ యుంటయు: దలబంచుచు6 గో పనిరతే మరల ంగని యెనుబహుభ గులు ౯. 

తే కోపమున దీర ముగు దు 4 గొహ్కపియగు 

వే(డిఃట్టూ స్పేగములను 4 విడిచి యము 
లజ్జా బౌగతొజ 4 నెసః గువహ్నో 

కరణి శే లత్ముణుంజ్ స్పై నాశకాం యందు. స్క [1911 

“క, భరథల్య చలజ్ఞవహ్య్వూండు, థఢాసనప్రణుండు ప్రపీయ4చంచ శే తేజో 

గరలుండు నయి పంచానన. సవిస్యపమువో లె వెల సథ సౌమి త యటకా, 30% 

కే జ్వలిత ప్ప పృళయమహోనలువలెం, గుకితుండై న కెషు్మవఆ దగునాఘా 

కషలలాముచెంత కంగదుం శలుకుచు. జని దుెఖమొండె 4 నాత్ల నిగులకా. 

1న తేషాం కపీవీకాణాం శుళ్తాన వదనం తిచా-ఆనిమయా. ము. ౫ హరయో రోమహ 

ది ణాః-ఆనిమూ-ము. శి ఆహ్మ్యాబ్ల కః మ్రైన్టః కిషి_6ధాం తౌం దుకాసదామ్-ఆరమూా౬ము. 
EY సవ్షిఇన పన య వము, పాసా - 4 మంచాస్యఇన పన్నగః అనిమాంము. త సమాసా చ్యాంగదస్టాసె ద్వాద ముగమ ద్భృ్భృశమ్ 

ఆనిమాలము. 

189 
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చ. 

శే. 

క్ల, 

అ. 

చ, 

ఘనయకు(డై నలత్మణుం డ4ఖండరు డావిల నేత్ర యుగ్గుండై 
వన చరనాయకాత శృహాండు 4 వచ్చుటం డాం గన్ వ వచ్చు' "యల్హశా 

మునియనుజుండు + వా శ్ వస4మాహాయముండు సుమి తే సూను. డొ 
యన నిడె వచ్చినా. జనుచు 4 నాకవినాధునితో డద "సేష్పుమా 33 1214 

. రామునకుం గలవ్యసనము, చే మది తవీయింప దాగరశసీమ నిలిచియే 
సౌమి త్తియున్నవా. డని, నసామోట లబ నిట్లు తెలుపు 4 నగ చరపతికి౯ా, 53 

అతనిమాటలయందు నీ4కఖి ముుతంబు, గలినక్లైన నతనిచెం+4టికి నీవ్ర 

చనుటయో నీదుసన్ని ధీ4క8ని నకనిని, వచ్చున ట్ల ట్లానరించుటో 4 భవ్యరీతి. ౩౮ 
మనసున కెయ్యది యు కం, బని తోంచునొ యట్లుచేయు4మని యో వాక్యం 
బును జెప్ప యరిండమ వృశ్చ' నీవు వేగంబ రమ్ము 4 తకయకు మచటకా. 3ర్య 

= అనీయిటు లత్మణుండు , క్రుధ+ రాడ్రినమాటల నొాలకించి చే 
చని పయికా కాన్న'కోకవ ముస 4 + స్వాంతము దూలంగం బిన్నతండ్రినిం 
గని యి'బె లత్మణుం డలుకం శ గందుమునంబున వచ్చియున్నవా;, 
డని వచియించో నంతట బ+లాధికుం డంగదుం డాత్త్యదూలంగకా. 3౫4 1218 

- లత్ముణునివాక్యములకు ను4ఫ్టమునం జంత 

పాడను సం భ్రాంతుడై 'తెల్ప 4 బోవు మోము 
తోడ వే చన భక్తి కిటోం 4 గూడి యతని 
చరణముల కై యొ క్కుచు 4 జనని కెరంగి. 3౭ 1219 
వినతల్టియైన రుము పద, ననజములకు నశ్లు (మొక్కి. + వచ్చినపనిం చె 
ల్పెిను బూస గుచ్చినట్టు గ), వనచరపతి నిద ద్రమబ్బు4వలన న్య్మజీయుక. 32౭4 
మద్య పానజనికేశమదమువలనను మై "మె, వజ చియుంటవలన 4 వేకులునొనుచు 

బుద్ధి చెడుటవలన( 4 బూనినని ద్రను, వనలకుండె నంత 4 వానరులట. కిలా 
అనఘుని లత్షణు౦ గని భ4యాతురులై శుథ నూని యున్నయా 
తనిని బ బ్రసన్ను జేయుటకు 4 దారు కిలార్భటు లొప్పంజేస) రం 
త్ర నతందు గొప్ప ప్రూదినిపిశధంబున నడ్డము లేశ వచ్చుటం 
గని గుమింగూడి యొక్క మొగి+గా ఘననాదము పెల్టుశేగయగకా. ఈం [221 
అశేనీవ జ ం౦బులను బోనిశయట్లి నింహా 

నాదమును చేసీ రతనిచెం+తను గ వీంద్రుం 
డాధ్వనికీ మత్తుచేతం దా, మ్రముండ గదు 
వ్యాకులస స గ్వాభూవమణుం 4 చు బెనరి రోగ 1228 

ఆ. మేలుకొనియ్; నంత 4 మిగుల మం,తాలోచ 
శ్ 

నమున నేప్పగలిగి 4 నయమతుబయబిు 

* తే మహౌొమనిభం దృస్ట్యా-అనిశూలము, మహాప్ర వావాతుల్యమ్-అని వ్యాఖ్య. 
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క, 

శే, 

య 

రర 

aa 

శః 

55౨౨న సక్షము, 

డదు హనుమ సు గ్షిచ్చన కు హతము వెవ్వుట. చురుల 

అనవిని మతిమంతుండగు, వవచరపకె ప్లుత్రమం క్రి ఫి4వాక్యవిత తుల ౯ 

విన్ లత ణఖుందు క్రువ్సు తుం, డని యెణజ్ం సి 'వసించిమున్న ఛీ యాసనవము డొ్గౌెకా,గా 

నుం శ్రకుశేలుండు గావున + మంత్ర నేత్త 

లగుచో నుం శత్రంబులండె య+కస్థింతనిష్ట 

గలిగి గురులాఘ్టువంబులం 4 దెలియ6ంజాలు 

మంత్ర్రులం గాంచి యిట్లని 4+ మాటలాడే. ౨ 1284 

. పరుషములాడ లేదు గరు4వంబునం దప్పి సుమంతయెని యె 
నరయక చేయ లేదు కధ 4 నందగ నేైలొఖా ల క్షుణుండు దా 

శరథిసపహోదరుం డనుచు 4+ స్వాంతమునం దలపోయువా:డ; నం 

తరముల నర్వదా వెదకం + దత్పరులై న మదీయకశత్రు వుల్. 34 1285 

నిరతము దురాత్తులాటం, దరుణం బిదె యనుచు దోవ+తతుల న్నాయం 
దరసినయెన ను గానం, దరంబుగానట్టివాని + దాశరథికిని౯. ర 1236 

'తెలియంచెప్పియె యుందురు;, తేలపోయు(డు ముందుముండె 4 తగ నీవిషయం 
బుల బుద్ధి నై పుణంబుల, కొొల6దికా స కృవుముగా గ6 4 సుధ కారణము౯, ర 

. దానికెయ్యది పకిజోర 4మూని వేయం 

దగునొ మనమిప్పు డివియెల్ళ 6 థీ దథ్యముగ ను 

చదెలిసికానందగు; లత్మణు4వలన 6 గాని 

రామువలననుగాని నా4కేమియైన- ౫౪ 1288 

కలుగునా భయనుని నే నాాకులపాటొందంగ లేదు 4 కుందును చానా 

గలుగదు రవంతభయమును;, జెలికాండగువా6 డ హేతు4సిద్ధాగ హముక్ , ౬ 

కలిగి యున్నయెడలం 4 గలుగకయుండునేే యెట్టివారికై న 4+ నెదను సంభ 

మంబు; మిత్రు నొకని ని 4 మహిని సంపాదించు, టధికసులభ మైన4 యట్టి పనియ, 

ఆమైత్రిని రటంచుట, యేమాత్రము దుష్కరమిగు + నెన్న వ్యాదయముల్ 

భమ నొకరీతి నుండక, వేవుడు చపలంబు లగుచు 1 వింతేగ నుండుకొ, ౬ 

కాన నొక్కించుక 4 మైన వై వమ్యంబు గలిగిన నయది + విలయ మొంద్య; 
మహీ తాత్తుండ గు రఘు మండనుం డనుర క్తి నాకుం గావించిన4 వ్రా,కటోప 

నారమనకుం బ్రతీ+కారము చేయంగ శక్యో మేగాదు నిశ్చయము చేను 

సీతున్రనకయి 4 యే భీకినొందెద; నని చెప్పువనచ శే4శుని పలుకుల 

మిని హారీ౦ంద్రుండు హనుమంతు 4 డనియె సచివ 

నుధ్యమంబున6 దన యూహా 4 మండితంబు 



య 

UK 

క్ట ళ్ 

కిపీ,_౦ధా కాండము - 35౨ సము. (109 

మొనశామువి నీవ ంట్ర4శయన: ౫ కెపుడు, ౯. [242 

మనమున మజువకే యుంవ: తు యనునది యను మండువ 4 నాకు నము గా 
చై Es 

డు వ్య వా. వళంంవగు నా, జనప శాముండు నా నప్టళనము వొందకయే ౧౦. 

. త్వక్పోయా వము క క ని(వంటి కౌెర్వునవంతు వాలి? జంప: నీవై సమస్త 
అసో మాతో జాల ~~ ర! nd 

విధములం ఎ ఇయంబున 4 వింతకిెప మూని కెక్ళానుని స్పస్మహోేవకు నిట, 

నీకా వకు బు చెంచెను, శేయనుమానంబు లే దహీనగుణాకాన 
Ue ఆడా న 

ఊచూయసగచకరనా౭ా: పమ, మోయవనిం గాలవిదుల 4 క్ు వపివి నూ, ౧౩ 

ఐన ఒ మత్తుండ వగుటకా, గానవు కాలంబు జక్కం4గాల బూచుచు కం 
'ట్నుతలో 

పూనిన స్తచ్చవసం,తానంబున క్యామమగుచుం 4 నగువిభ వమువకా, ౧౯ 

అలకు శకచ్స్చమ+4యంబు వచ్చినయవ్ వభమున వే ఘసం4+కకి వళించె 

శి , 
3 = తన. న. న్ " వ్ 

యత్నము వెయంగ 4నగు తజివచ్నను డెలియకున్నావు, సంక క్తినొండి 

| యున్ననిన్ను. oe ఏకు గొ 4 నెన్న లక 

ణుం౦డు వచ్చినవాడు గశనుంగొన నిను 

స్పష్ట్రమిది, యా కండ ౨ వృతశభార్యుం డగుచు 

రాము: డమువానీయు. కథరాపియముండు, ౧ 1247 

వుకుషాంతరమున ౬ బంవ్న, పరుపో కుల నీవు యై పశవలయుం జుష్షా. 
క 

గురుతరమగు నపకార మునరిచితి వి వప్పుటివచ్మనము డప్వట చే. ౧౬ 

జె, కాన నంజలిః "గలించి 4 మూననీయి 

సీ, 

నతనిని బృనమ్ననిగం జేయు4న 0తకం మెం 

చనన న ప్రా చేత మొక్క టి కి శ యగపవదడింక్; 

క్ట నక తము చేయుట 4 యొట్ల నె వవె', ౧౭ 1219 

అవనిపాలనియుక్తు 4 లై నవమం, తులు పతికెంతేయు హీితమునే 4 యెపుడు డీ త్రి 

బోధింప వలయు! గాశవ్రన నేన నిపుడు భీతి వదలి తోంచినరీతి 4 వదరినా ౭2 

జాషము కె ందాల్చి + భూపతి క్రుద్దుంజె యెనవో గంధర్వు + లమరు లనుకు 
డా ల శాత మాలా 

లమ బొల్ఫెడు జగంశిబంతె యు. వనవశంబజయియుం కునట్లు చేశయంగంగలండు 

2 "లే, వన చ కేశ. యవందు కో4పంబు నొందు 

నప్పుడు ప్రసన్నుగా జేయ 4 ను డగునొ 

యట్టి మవానియు. పంబు శీ సందంపేయ 

రాదు; పూర్వోపకాంస్త్మ 4కణమువలన. ౧౯ 1250 
నతన జాపాడు తా ల. ర. అకా. సనా. 

/ ఈపాదము వ్యాఖ్య యందున్న యనతారిక 13 ర చెంగు 2 ననవమః కోంయితుం యః 

పు సాద్య వున ర్య వేత్ -ఆనిమూ._ము. 
బ్గ 
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క, ధరణి. గృ ళజ్ఞుం డన6ంగాల బరంలెడువా. డట్టివాని( 4 ఒరికించి కుఢథం 

డీరపడువానింగం కేయం,గ రాదు; వానరవిభూ! తథగ౯ా నీవెలమికా. ౨౦ 

. తినయునితో బంధులతోం జన యాతనిపాడములను 4 స్వశిరము సోయం 
గ నమస్కారము చేయ ము, పెనిమిట్నశవుందు భార్య 4 ప్రియ మలరారకా, 

ఉండెడుగ తిం దక్వశమున, నుండ.ము నీప్రతినం చప్పశకుండుము విద్య 
వ్యంకలము మెచ్చం దిప్పము డండితరిపువార! సూర్వథతనయా! వినామా!, 

॥ రాముని వాక్యము గానీ రామానజవాకస్టమైన 4 రాజా! మడిలో 

నేమాత్ర మైన మోిజింగా మంచిదిగాదు భూప4కాంతుండగుచు౯, ౨౧౦ 

తే, శక్ర వర్నీను.డా రఘుళ4ీస శ్రమునియు 

నతనియనుజునియును నుహ్మో స్రాళిబలము 

మానుషంబగుబలంమునూ 4 మదిని నీకె 

తెలిసియె యున్న యదిగడ 4 తృ _ప్రిమోణి. ౨౨ 1355 

ముప్పది రెండవ సర్హము సంపూూక్ట్ణ ము, 

33 న సర్ల్షము 

ంర్చుర్లూ అంతిః పురమున 4 మ్యణుని తెర ప్రుసన్నాని6 జేయుట. చ్లయ్రుం- 

చ. అనిపలుకొంగ నంతట సహస, సక రాత్త జుం డంగదావాగయుం 

క్, 

క్, 

దనయునిం బంప రాఘన్రని 4త కమ్ఫుండు * రామునిశాసనం౦బునకా 

జని భయదంబుగాం దగి వ4్రశాలగుహోకృతి నున్నయప్పరం 

బును ద్వరం జొచ్చి; ద్వారమున 4 బొల్ఫ్సిరి భూరిబలుల్ మహాతనుల్. ౧౪ 

ఆవన చరు లాలత్షేణు, వావిరిం గని వ్రాంజలులయి 4 భక్తి సిలిచి ర 
: ణ్ ttt శై జడా ట్లావిధి( గ్రుద్ధుండై రఘు, భూవరపతిసోదరుండు + పొం గెకు (కుధ వేః ౨ 

నిట్టూర్చుల బుచ్చుచుల బద, ఘట్టనముల భరణి యద్రువం(గా రాగని యా 

దిట్టరి. గని భయపడి వా, రై నిలిచి రతనిచెంత + కరుగగ లేమికా. 3 1258 

వీసవమూలీక:.__ 

శ్రీమంతుండై న యా+వీతిపపుత్రుం డప్పు రత్ననిర్హితమయి 4+ రత్నమయము 
క న యం? శ్లతో ళన Dn పుప్పీతేకాననపుంజ మగుచు 

భూ రికందరమును + బోలి చెన్నారెడు కిష్కీ_ంధ( గాంచెం గృిశ్కీరిసి యందు 

హర్శ్మష్టనౌధంబులు + నలశారుచుండెను విపణివిథులు వాల 4 వెలసీయుండె; 

సర్వకామ౦బుల + సతతంబుం దీ రెడు ఫలవృక్షములు పువ్చ+భారరమ్యు 

ములగు భూరుహాములు + విలసిల్లుచుండెను దేవగంధర్వతతికి జనించి 

రశ పా సాదసంబాధామ్ _-అనిమూలము, 
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అ 

నఖివారగుటడే 4 నాక్కకాంతూసరుము= గు హపంబుఐం + బొలుచువాకు 
దివవమాబలానైంబర4ఫవురూప్తుబు వియడక ముబునా భ్ యమ4కసు టజలు 

య్ అలో _ a చ స 

"వే. లునగు వాన అండంచు. 4 గవయజవనా; 

నంచదమెయముండెం జండనంథటబగకు ఇళ్లు 

పవ నామప్ లేపనథ బ్లావ్వవస్తు 

వులు సువాసన వెమయుంనం 4 బొలీేచెం బుుము. ౬. 12:9 

నీసవాలిక: 

మైెయనామక4మువషింబుం య మధూ కావ్నా-కుము గును శకము) యు ఘన 

వాసనల్ త్రైవలః శ బంణమంచునునుండె ఏమ జు బు 4 వెళయుకే ల శ 

నదులెబ్లం గ్రాలంగ6 + బొదలుచుండెను వట్టివుకమును జూచె; వ్యప్పుడుసుమి క్ర 

తనయుం డంతట నం“4+మ! యుమైంవద్య విను = 'యుగవయగవా ముబయుతరభ 

గజులయు సంవాతి 4 కపీడియు నన్తై విద్యు వాలీ వ్ ౩ శ్రా టపా సయు వుట యు 

నాకు, టీక సుబావములయు మవ పోత్తుయ నలునియు+వక్తై కమున 
న్ తముబయు సుపే.జుస్ యు, చాపనియు వీశబునియు వంత 

దధివ క్ ్టనియు సుజ క్ర సుపాటలులయుేేవాంబుబంగాం చె; మళీ హత్తు గుచు 

a గపిముఖ్యులును నయి 4 క్రాలెకు 3కి రాజమార్గ్షంబుల 4 రమ్యముబయి 

యతుఎలనారముబంయి4మందంబులును నగు నాంయంబులు ౨ ఇలు వామచుండ 

నతండు గనుంగొనె + నయ్వనీ పాండురదడలదంబుబట్లు పశ ప్తి కిం గాంచి 

భవ్యమాలికలను + భాసా ధవధానన్ధవిబికంబులయి, తకు4+శేమణ్ ప్ర 
ఇ 

వ స) 

కీర్హంబులయి యుండెం; 4 గొపి రధ నశుమను జాండురవ్రా కార4వుయికేనముయి 

యికేరదురాపమై 4 యింక సౌధాభమై రమ్య మై తగు కవి4కాడజసౌధ 

మును గాంచె నయ్యాది 4 ఘనతరకె లాసశ్ఖకాభముకు గాంగం4కలంగు చున్న 

వానా డళిఖరముల్ 4 భాన్ల్టుచుండంగం “దెనై చెుయుచుూ 4 న్యూమబరం 

జేయుచునుందడెం గాం+కే తముల నీంజూలు ప్ల న లపుష్పవృత ముల్ 4సరంగుచుంక 

నందమై కనండి 4 యంచమార్రేమెకాః యమ శేంద్రుః డిచ్చిన+యట్టివృక్ష 

ములు  నీకలొసః గు మ:+బొలిచినీలాాంబులను బోలిప్ను నుమంబుశంను ప బముబః 

గ్రాలి ఫీత్రచ్భాయ + గలి”, నమ్యుములయి భాసీన నాసౌధ4నరము వెలయు 

చుండెను; బలముల + నొక్పి క నుంబు౪ం గకముఐం దాలిచి + కవులు దాని 

ద్యారంబుం గాచుచుం4వ నళాకుచుండిరినుజ్ కీయు నయ్వుదిదివ్య+మూల్టములను 

భానిల్లుచుం న _ప్పశభర్యల్" రణమున నబరాకుచుండె మహోబలుడగు 

లకుణుం డాతణే 4 లలిశమై తగు క్షపివరుని సౌఢంబు వ వారక్టిమాణు+ 

చే. డగుచు సూర్యుండు జబడంబు4నందుం జొ చ్చు 

కరణే నందు: శ్ర వేశించె; 4 సరగ గత్యు 

Chr 
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క్, 

క్. 

లేడు గడచుచు సౌమిత్రి + గూడి యందు 

నున్న జనసంఘముల( గాంచు 4+ చురుజవమున, ౧౮ 1260 

సంతతధర్తాత్తు డతం, డంతట సంరశీ శమయి 6 యరకుదుగంల గననౌ 

నంత॥పురమును గాంచెను;, వింతగ నాసౌభముందు 4+ వెలయు స్థలములకా, 

పామరాజతశయనంబు శ లనుపమాన 

ములగు పజ పులుపజుచిన 4 సులలితా స్త 

రణము లెన్నన్నొ మిక్కిలి 4 రాజిఅంగ 

సౌధనుది యద్భు తాక తి + జూనుమోఅె. ౧౯౪ 1262 

. త్వరపడి లోన బొచ్చుచునె + భవ్యనినాదములతోం జెలంగుచుం 
గరమరుదై నవణియలు + క్రుగతుల్ దగ మాటుచు నన్ 

వారనముగు తాళముల్ య్ తియు 4+ నందముగా విననాటడే సమా 

తరపదగీతము శ్వెలయ గా నదియు౦ట(6 గడుం బి యంబుగాం 

బరంగుచు ఏనులం బడియెం. 4+ బావనగీతము కో శ్రోత హేత్ర మై. ౨౦|| 1263 

వరబలు(డే న లత్ముణుండు + వానరరాజనిేతనంబునకా 

సురుచిర వేషభూపషలను 4 నశోభిలుచుం దగ రూపయావన 
స్ఫురణము నంది చెన్నెసంగు4సుందరులం బలుమందిం గాంచె భూ 

వరసుతుండంత సాధుతమ4వంశమున౯ జనియించి మించుచుక౯ా, ౨౨ 1264 

le, చిత్రమాల్యములను 4 సిగలనిండ ధరించి 

20 

మేటిభూవణముల + మించి పండ్లం 

గొనుటయందు మతియుం 4 గుసువూలీం గట్టుట 

యందు నేర్పు గలుగు 4 నతివలం గనె. ౨౨4 [265 

ధనధాన్యాదులం దృ_్తిం, గని తవుతమపనులయందు6 4 గడు జూ నృతనుం 

గని వరభూహణధరులై , తన రెడు రాజానుచరులం + దగ నటం గాంచెకా, ౨౩ 

సిరివెలయు లత్షృణుండు నూ, పురములకూజితీము ముదము + బొందించెడు శ్రీ 
కరకాం-చీనాదరేబును, బరిపరె విని “లజ్జ నొంెం + ద్రైజ్ఞుడు కానక, 9౮ 

విని యాభరణస్యనముల, వనచరపతి సౌఖ్య వారి 4 బరంగుచు నున్నా( 

డని యజింగి రోష వేగం, బున జూట్టనినద౦ బు జ ల 4 యో,గం జేసె౯ా ౨౫ 

. అమ్మహో బాహుం డ4య్యదనున రామశోకసమన్వితుండయి + కరము న్స 

మున నపకృష్ణుడై + వనితీలుం డెడు స్థలమునకు బోరాడని 4 మనమునందు. 

దలవోసి య శాంత+ధరణీస్థలంబున నుండె నంతట'. గదీంశద్రుండు తరగ 

నాచాపటంకృతి + నరసి లక్షుణురాక యెతిగి భీతింగొని 4 పతి దగ్గు తన 
గా —_ 

1 ఫలమాల్య కృలేవ్య గ్రౌ౭-అని యూ. 2 సామి తి ర్ల జ్ఞితో 2. భవత్ - అనిమూ, 
లో 



కీపీ ంధా కాండము - 98 సక్షము, 1118 

"జే, యు త్రమాసవమున నుండి 4 త శిల 

చలనముం గాంచె వండటం 4 కలె నిట్లు 

జ సరా ల తద్. c బవ | 

వూక్వమంగదు: డకన్నటైి+న ల శాక 
టాలీ 

వశత్చలుంకపహపౌమి క్ 4 వచ్చె నిది, ౩౮. 1269 
ne క 

ల్ _ 2 

క, కలప సువ్ష కంబిడి, కబడే చేయంగంవగన4కాక్నం బెం ని 
చ హాన్ 

హా. 

మ్మ కని యనుకొనుచుం “పిక యంగదుంకును వవళ4కుకొాముమముం డే. 

క వో ఆ అం అవియే కన 

జే అమణుని కాక వగతు4ు కగ్గచింపం, లికికానిదడియగాక 4 డె పణాపష 
ఆజ్ 

ఆనే 

- చ్ డో! మాం ల జ 

జవీనిన్టివంబునం 4౫ క్తనుండదు, జెపిసివాని నోట: దడిలేక 4 కలం నత 

ty బీ | గీ 
ల్ pd a (Rh త "ద్దు (14 గ్గ ///| టు శ గా జానే చ సకవిజవేశ' లశుణున్ి 4 సాగ్షంకెము నె 

7 పాట్ 

ఊఉ కారణమేమొ వోవయుకిం + గాంచి యకం కిట వచ్చి నాయకుగా 
CD 4 

వేజదు వష మేయనన (1 _కృమ్టండు పూసమలందు నాతడా, ౩౨ RB 

క. ఏమైన న ప్రియంబును, రామానుజు పట్ల నే వి హితజ్ఞుంయనై 

మ్మజ్ వేసినయన్సై, నీమడికిం దో:చె నాక! * నీకజనయనా':. 33 1273 

క దీనివి ద్పరపడి నీవే మానసమున వరసీ చెప్పు + మంజులచిత్తా. 

చే నీవె పోయి మాతని మాను“: *నుంనొ నుట నిపుడు 4 మంచిది నుమ. 

చ. కనుగొని సామవాకస్టములం 4 గామిని. యా సూంకేనినుద్ర నన్నులా- 

నానకుపు; నిన్ను. జూడలనె + యువతి పీ పనన్నచితు=౫ 
వై లే వం 0 మా 

మనమున. గే పము న్యజుచు 4 మాని రుదు మహోక్తు లె త్రజిం 

నరు మహ్మోగృవాంబు నటు4గావున వే చనుమా: మదర్థమై. 3x. 216 

సీ, త్రొలుదోొ ల్ర సకం + యల లక్ష్మణుని? కోడ సామవాకము లాక్షం+జనును దాని 

వలన నాతనివ్రి య+స్వాంత మి౦ ద్రియములు సుపసన్నము లగు+కోభనాంగి 

కములపత్రాక్షుని థీ వ్షైాపతిపుత్రుని శత్రు పహూంతమ గన4జాలువాయడ; 

ననిన నాకారయు శనకుగులు దతివరపశత దొ టి బలుచుండం 4 చెౌనమ దము 

వలన నేత్రములు వి+వ్వూలము లై యొప్పంగయ గారచీగుణంబును 4 గనకనూళ్ర 

కే,మును గృ గ ముంబున వ్రేలాడ + మనసిజనుఖ 

"శీళిచివ్నాము లొప్పుంగ 4 లీల వినమి 

'తాంగయష్టికయయి రాఘ+వానుజన్లు 

ఇంత క రను; భయమునం 4 జిత్తచుదరు 3౭4 1217 

140 



1114 ఆంధ శ్రీమడ్రా డానూయ ణము 

చ, మనుజపతీ౦ ద్రపుక్రుండయి 4 మానికచిత్తుః డు నట లత్ముణుం 

డనుగతభోగచివ్నాముల 4 నల్ల నవచ్చిన వాన రేంద్రు భా 
రను గని మోమువాంచి యిత+రాంగన సన్నిధియాటం గోపముం 
గొనక, తదీయచివ్నాముల € గొంజెమెయెనను జూడ కచ్చట౯ 3౮ 1278 

"లే. శా నుదాస్నుండై. యుండెయ 4 వరుణి శల 

చివ్నాములతోడం దాను వ+చ్చియును వద్యు 
పానమవమున లజ్ఞను 4 వవలి యతేని 

దృష్ట్తన రాక చ గడుం+ చేట యగుట. ౨౯ 12179 

చ, మునుమును సాంత్వనో కు కుం య ఉమోదము నాంతము నంనంజేయుచు౯ 

భునతరమై త్రిచేం గడుం బ్రటోలమునై విపులార్థ యు క్షమ 
కనంబడు మట యొస్పుం బలుశకం దగ బూన్ న నేం ద్రపుత్ర! నీ 

కు నిపుడు కోపమూనుటకుం 4 గూడినకారణమేదొ తెచ్చా! voy 1280 

క, నీమాట నెవండుమోజెౌను, దాముందును వెనుకంగనక 4 తగ నెన్టుం డు 
ద్దామవిశువ్మ_మహీరువా, మై నించెడు నడవిళోన 4 నతితీ వ ముగళా. రోం 

లే, మండుదా వాగ్నికడకు న4ఖండదితిం 

బోవంగలండని పల్కె నా*పూవుబోడి 

*సాంత్వ్టపూరముగాంగ నిశశ్శ్ళంకం బ్రైణయ 

దర్శి తార్థంబు గాం బల్కు 4 దాశరధియు. రగా౪ 1292 

క, విని తారం జూచి యిట్లను, ననితా! పకిహీతమునండె + వదర్తిల్లైదుగా 

వునం బని యిదియని యెజుంగవు, వనచరపతి నీదుభ ర 4 వై భవమలరకా 

లే, 'కావమువ్ఫ_ల్త తంబునందు నిశకామమెబమి 

తనరంగా లు _వ్రధ ర్హార(తేతియయి యిపు 

డున్నవా. దిద్ది తెలియక 4 యున్నదాన 

వేమొ? తారా! భనత్పతి 4 యించుశేని, ఈ౨; 1284 

క, తలపోయండు రాజ్యూర్థంబుల దుక ఖపరాయణత్వ4+మునం గుందు మము౯ 
గలనై నం ద దలపోయర, డెలమికా సామాత్యుండగుచు + నెల్ల ప్పుడు తాక ఈక 

క, తనబంధుజనంబులతో, మనమాలరంగ. బానమునె సమ సవిభములం 
దనకుం బరమౌార్థదమౌ, నని సేవించు చుం జెలంగు 4 నలతిగర్భమునక-. ఈకి॥ 

చ, వనచరనాయకుండు గరు4వంబున జూనకిం జూడనంపు న 

ప్పనికయి నాల్లు మాసములు 4 పంతముమి అం ద్రికిజ్ఞ సేసి యొ 

యిస్టన నవి దాంటిపోయినను 4 నాత్మ నెజుంగకయున్ననాండు నూ; 

వనితరొ! యర్థధర్యములపద్ధతి సిద్ధిని గోరియున్నచో౯. రర 1287 

* నుహారం పరి సాంతంఫూరంమ్ -ఆనియాలము. కం పరిసాంత్యశ్రూర్వ 



కి మ్య ౦ధాకాండము = 33 సక్షము, 1118 

ఆ. ఇట్లు మక్యపాన + మెంమిం జేయుచునుంట , మెచ్చందగదు దావ 4 మిగుల నర 

ధక్షకానుములను + దమయం అ దువకిం యల, కన న నవ్వండంప్మ +ఎంవి నొ నక్కు. 

క్యుపషకారము, మానక కయుటను దాను 4 మానివచో: జెం 

పూనినభర్శమునకుం గడుల గాననగుకా లోప మవనిం4 గాంతామణ నా. ర౬ 

పశు పకారము 4 పకమధరక్ష్మంబగు కకయక తాను జేథయని యెడల 

గసపణవంతుం డగునట్లి 4 కూ2వి మమ కు ౦కు నకియిరిచినప్పుడు 4 సార. మిగుల 

నర్భకామంబులు 4 "నల్లన తోవించు భధ క్శంబునండు సకేష్షంబునం 

స్థిరనివ్భ న వ గలిగినలచె లికాండు  ధహ్తానములకు మూలంబయి 4+ యలకుచుంట 

డే, వానికంచును నెక్కు_= + గానవట్టై సమిని కిక నాడి నొందు క4కపడ్గాన 

నితని క కర్ణంబు కామంబు 4+ విత్తై భక, మును వక్ంచును నిక్క_మో4నజనయన'. 

ప్రక తకార్వంబునందు నెళప్పుగది వే 

చేయవలయునొ యేపనిం 4+ జెప వనే ౪ కు 
ఏజె తలపోసి ఇప్పుమా. + యింకమా:న కరా 1201 

మ, అని ధ ర్యార్థయు తంబు వై జముగనే 4 యత్యంతకమాధకర్యముం 

గన న్య(ాయంబునునై న లత్ముణునివా కం బన్రై యాలించి త 

మ్హుని రాముం డనుషంగ హేతువును వే 4 బుద్ధికి ప్టేరక్చుంబునం 

గని విశ్వాసము వుట్టునట్లు పలికం 4 గాంత' పామి! తత్ కాం ఈర Re 

క, భూపకుమారా. ఫరా, నాపతి కామూ ౫ క్యండయి మన స్సై రస్ట్రంబుక 

జూపట్టమి నుండుటవేం గోపం బూనంగ నివుడు 4 గూడదు నీకు౯ ౫౦ 
క, అతికోపము స్వ్రజనునియం౦, దితరునివె నెట్టులట్టు 4+ లివు డుంపంగ నె 

ట్లు తీగుక 1 మణి యును నాపక్క్ సశతము మింకార్యములనె + నాఫంపంగ కె, 

శ, మనమున నాసక్తుండై, క నుంగొనుచున్నాండు డాని4క్రమముల నొలం గా 

వునం గామవశొండయి యున్న నాప్రమాదముల నోవ్వ౪న్యాయముమోకుక్, 

2స్సీ వినుము రాజకుమార! 4 వీర్యాదిగుణముల మిన్న మె తగువాండమిగులహీన 
సత్వుడా వానిసె 4 సాధ్వసం బొనలణహాక్చు కోపంబు. బొండంద4గు నెతలంప 

సళ్వావరుద్దుందై. 4 శౌంతెయుకొ దపమున కాకరంబై న మ4పహాపుకువుండు 

నీవంటివాయ కోపా వేశవళుండగు నెవ్షిండు “నార్రోషళమే యెజింగి 

ఆ. దాని నాప నీవు + పూనితివేకాని, యయ్యస్థమిర్ష మునకు 4 నాకరంబు 
లై నకారణముల 4 నరయశ్రుగా మది, ననకు” భూ+రిసత్వ!' 4 యార్యవర్య' Ay 

ఆప చృతిపర్యతః, ఆక స్ట లోపళ్చా మిత స తస్య నాశే సస3వతో మహాక, మితే శం హ్యర్ణగుణ 

గ్రేస్టం సక్యధర్మ పరాయణమ్, “కద్యయంతు జరిత్య కం నతు 3 ఫే వ్యవస్థ పసీత మ్. అనిమా. దీనియర్థమే 

వన్ విషృతమిని యెజంంగునడి. 2 మో లార్థ్ము చ్య్యఖ్య్యనాలి ప్రాయిముతో నట వీష్టుకము. 



1116 ఆంధ క్రీము ద్రామాయణము 

చ. హరికులపుంగవుండయిన + యర్మతనూజున కెంత మిత్రు 

పరంగు రఘుత్నీతీశు మదిం 4 బక్చ్టినకోపము కత్సగిభాపముం 
బరిపరి చేనెణుంగుదూను 4 వానరనాధుండు నీతజూడ చె 

క్క_రణినినై నం గన్గ్లొనయంగం 4 గల్లిననోంతులం బంపకీగతికా, ౫౨ 1297 

తే, వ్యర్థముగం బు చ్చ. గాలంబు 4+ నందునలన (6 

గల్ల గోపమటంచు. ద4తత్కారణంబు 

నెటుంగుదును; నీవ మాకుగా 4 నేమహోప 
కృతిని గాపించినాండవో 4 యే నెజుంగుదు, Rou 1293 

క, దానికిం బ్రతికృతిగా న, మే నొనరింపంగందగునా 4 యెజు6గుదు దానికా 

మానవతిలకా! నినుమా!, మేనం బుట్టుచూం దగంగ + మించుచుం గడా, 

చ, తనశెడు కామ వేదనకు 4 దాళంగ రామియు నే నెజుంగుదుకా 

మనసీజునా ర్తి రిచేతం గ పి4మందను+ డిష్పుడు సర్వకాల మే 

వనితలం గూడియుండెడినా + వారినెజబుంగుదు; *నీవు కోపముం 

గనుటను జూడ మాదలెనె 4 కామవిహోరములందు జూనముం 

డినయటు బోంపలేదు నది + నీకు మహోత క! యాలేకింపుమా'. సర 1800 

స్కీ కామకంత త్రుజ్ఞున+కలితుండ నై నచో ద్వేవీంచియుండ పీ4తీరున ధరం 
గానులోలునమును + గాలము దేశము ధ ర్యార్ధములు లే నతండు వాని 

గనంచు సుమా! కత్రు4గణకాలరూప' నీ ౦త సె యుండు ను + జి  త్తమందుం 

గానువ్భ త్తంబునె 4  హాంచుచు దానిచే సీగైన తేక ని+శ్చింతనున్న 
యా 

తే, నీసహోదరుం కవిరాజు 4 నెమ్మిమోల 

మై వుమా! ధర్హ్మతపసులం 4+4డాల నాచ 

రించు పరమర్దులే కామ4సం చలితవ్చా 

దయులునై కామినుల నెప్పు 4 దగిలెయుంద్రు,. ౫౬ [801 

క, ఎపుడును సై జంబుగనే, చపలుండయి రాజునయిన + సపాశ్వసుతుం 

డపరిమితీకామవృ_త్త, వ్య పగతచిత్తుండగుశేమి 4 యాశ్చర్యమింకక్, ౫౬౪ 

చ, అని యిటు లప్రమేయుండగు 4 నాతనితోడ నహోర్థ మైన వా 

కర్టినిచయ మాడి వే మరల + రృాపలతిపు శత్రు, తుని గాంచి ఏ అీలంగా 

ననియెను; భానగర్వమున 4 నంగముం దూలంగ భ్రకుక్ హితం 
బును గలిగించునట్లు నర4పుంగవ! సూర్యసుతుండు పూనికళా ౫224 1808 

"లే. కొమపరతం౦ంతు తుడయుర్ది మిా+కార్యసాధ 
నవిషయంబున సత్పగ్రయళత్నమును మున్నె 

తన్నా. 

న శామతంల్రే, తవబుద్ధి రస్తీ త్వం వై యథా మన్యునళం ముపన్న్య8-ఆనిమూ. 



కిమీ _౦భాకాంశము = 3౫ సము, 1117 

చేసీ వానలకు నాజ 4 చేసినాండు 

పటుపరా క క మగడు 4 సనో నకుల ౫౯ 19803 

కె. కామమహాపులు నానావశనివసతులు నియుతకోయిు సంఖివైల 4 చెష్కమోాణి 

వచ్చియున్నా్హ; లోపలి 4 కిచ ము వాడ వాసమువకంం బోవథాావటంచు, 

a శ 
J చ, మనమున నన్ని శబమును 4 అం డొాతకుకొంచను మకా 

ర ర డెల్టుటే రెడ్డ న్యాయమెై 

నను మనకున్న సఖ్యము మనంబున నెన్నుచు మిత దాకలం చ 
గనుట యఘంబుగా దమట 4 గాడిల్ క్రమం దబంప్తమా. విభా... ౬౩౪ [806 

క, అనియె నకిందము:డగు నా, ఘనభుజుం జాలక్షుణుండు + కాంతామణి క 

ని పిలుచుకు శ్రీరాముక్ పని త్తం కెష్టుటను జో యు 4 మై ముకం జలబక్క్, 

ద. చని యటః డ es క మయ్మ4ణాసవరా స్తా భికొఖితా 
సనమునం గూరుచుండి కగం + జండమీ్ చునిం బోలియున్నయ 

రచనను గాంచె; నవభ వ్యవ శాభకణంబు లొప్పువ 

త్యనుపమకత్న చిక్రైకమ4పహో వంగవముల్ పెపంపాకచుండయటలకా. ౬9 1005 

చ. అరుదగుహా కాపయొప్పు నత: 4 డాయకేకీ యుల జెన్నుమోజు కం 
బరములు మాలప్టిముల్ మ “చిర4భౌ యుతి చెంకయు వెలబుచుండ ని 

ర్షరపతివో లె దుర్చయు(డు + చాకుతకాభరణా! J 
స్ఫురదసమానగా త్ర అయి శ కోఖి భీలు వప మెం 

ల. 

మ చల్లే సుల్ల 

పరల చు నుం%( గాంచె రఘు4వరస్టిసవ 

4 
tX XK 6 డంత నాతని ౯౭౪ 1869 

క. వనితాసంగతి నుండిన, వశ చరపతిం గాంచి కోహ్మభరమున మిగులం 

గనులెజ్ఞంబాఅలా ధృకునిబోలి భయంకకస్వళహాపుం డయె్షకా, జర 

చ, నికుప మ కేమవస్తుడయి ॥ నెమ్మి కుమం న గాయ లించుకాం 

చరుదయి దివ్యమైన పరథమాసనవం దు పవిష్టుంతై మనో 

హరసువిశాలనే త్రుకయి + యారవి వ కుం డాయతాతు కె 
ల యా 

పరంగు రఘూ త్రమానుజుని 4 బాణశరాసనవాస్తుం గాంచె దాక ౬౫4 

ముప్పుదిమూ:డవ సక్షము సంవూక్షము, 

ఆధిడు ఒక్షణుండు సు గీ న్రునకు కాము వానతి చెజేంగెరదుట. శశి 
ar 

ఆ. అంకిపురము జొచ్చి $ యప్రతివాతగతి, వచ్చియున్న వురువశవరుష్ట రాము 

ననుజు. గాంచి వన చ4రాధీ మః జెంతయు, వ్యకైితచిత్తుండ య్య + నంతలోన. 

సీ అన్నకుం గలిగిన + యధి కన్భసనమునం ఒరితేపించు చుం వము డయ 
జనిశ్ళ పనమాను(డై + నిజ కేజమునం బ్ర, బలిం చెడులత్మణు. 4 గాంచి యహ 

శ ప్రద్ధం నిళ్వసమానంక6-ఆనిమాలమా. 
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సుగ్కీవు. డెంతయు + శోభిల్లు కనకాసనమునుండి యురి! యిం+ ద ధ్వజంబజు 
నలె నిలుచుండెె న4భంబున సంపూర్త్ణ శకి యుదయింప గ 4క త్రేగణము 

చే, లతనివెంటనె యుదయించు+నట్టు బినజుం 

రం 

డాసనమునుండి లేవ + నతనివెంట 

రుమయు మొదలుగ గల్లు ఫీ4రువులు లేచి; 
రంత మధుపానమదమున 4 నర్మ_జుండు. ఈ 1818 

ం కనులెజ్జంబా జి సంపద, తన రారం గృతాంజలీయయి 4 దాశరథి నెదు 

ర్ొని ) గురుకల్పద్రుమభం, గని నీలు చుండెను మనంబు 4 కీడ్పుడుచుండక, % 

. వని తాసమూవామధ్యశను,మున రువుతోం గూడి భగణ+ముల యంతరమం 
దున నున్నచంద్రువలె నొ,ప్పిన సుగ్గీవు+ గని యంత + బెనుకోపమునకా, ౬ 

, పలీశె౯ లతయ్మ్ణు( డిట్లని, బలవంతుండు సత్కులమునం 4 బ్రభవ్ల్సి మువో 

ర్తులయెడం ? గరుణచెలంగంగృనలరుచు విజి లేం ద్రియుండుశనయి 'కృతవిదులై , 

సుతవచనుండ యి వాల్చెడు, శీ తిపతి పూజ్యుండు సుమ్లు 4 సీర మై పై నెభూ 

పతి ధమ తరమార్ల, స్థితుడై యుపక _ర్తలై న + చెలికాం క డ్ర కు గాకా. 24 187 

అనృతప్ర రిజ్ఞ చేయనా, మను జేంద్రుని 5 కతని కన్న4వజే పావిష్టుం 

డనందగినవాండు మేదిని, గనరాం౭ జొకగుజమునకుంగా నెవండై న౯,౮ 1818 

అనృతము పల్కెనేని యతం 4 డశ్వశతంబు వధింపగల్లు నా 

ఘనతరదోష మొందును ని 4కకా ధర గోవిషయంబునందు చే 

మనుజుం డసత్యమాడునొ క +మంబున ఛేనుసహస్తము న్వధిం 
చినయభుమొం౦ందు, శేనరుండు 4 చి త్తమునందు. బ్పేంప కొయ్యనక్. ఛా 

. నరువిషయంబున నన్ఫతము, పరంగించునా యాత్మ్మవాత్య్వ + స్వజన హననము౯ 
నిరతిం చేసినపాపము, నరుండాతండు గాంచు; రామునకు సుగ్రీవా!. ౯ 1820 

అనృత ప్రతిజ్ఞ చేసిన గననౌ పానమును జెప్పం+గాం దరమానే; 

వనచరనాథా! మును తేన పని నొనకించుకొని మిత్ర +పటలికి మరలక్, ౯౪ 

శే, మాటచొప్పున వారిన మృతేము. దీర్చ 

కుండునో యట్టిమునుజుండె 4 యుర్విలోం గృ 

తఘ్ను. డనంబడు సర్వభూ4తములు వాని 

జంపంగావచ్చు దోపలేశ4శంబు లేదు. ౧౦ 1822 

క. మును సా్టీయంభువమను వో, వనచరనాథా! కృతఘ్ను4వారక కని లో 
కనిచయవూజిత మగుచుం, దన లెడు నీళ్లోకమును గ్రు4ధం బఠీయించెకొా, ౧౧ 

శనీ, వినుము పఠించెద 4 మనువు జెప్పిన శ్లోకమును నేను; “బ్రహ్మవా+త్య నొనరించి 
నట్టివానికిని, మద్యం బుం ద్రాగినవాని కు స్వర్హంబును 4 సపవారించీ 

వాపా 

* క్లోకార్థ మీ నీసపద్యమున ని స్యశమని యెొజుంగవలయు.' 
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నళ్లి వానికని, గ్వతశ్థకగంగనాసంగకు మొన రించిళటై యశ స్తముజువకును 

వ్రతభంగ మొశకంచు+వానికీ: వాచిక మొాకుష్టబచేక వే 4 యనవడింపం 
ద, బడినయదియ”గాని ప్రా మా SE నం కన్నం డాచికమడి 4 యేక్సైంపం 

బకల లేదు” మనువు$ వాక్యమివై యె సుము, వచ దప! ముశివజన నీవు, 

= = అ ఇక = or వ || వ్ 

అల పటి, వకికుటకాః గాయక మూవ 4 పి వన్స్ చేయక 

జతనము పూనవఐయాం౫డ, ఇత్ మంచదూకమును కందుఖళవంకకు. బిలువ౯ొ 

మును నొనక్సుచుకుంజ నీ4క్రుకు దొంుతనె 

కారసిద్ధికనయి సకష్ణి శః కితునివ కౌ 

నాడీ యిప్పుడు తాన్య సుఖా భినిరక్, రారే 
1928 

క, నిరతము గాంచుచు( బతనను, బకికింపవు శాము:డు నిను వరాభువు గా + 
బరిపరి నజ చెడు భీకర, సకీస్ఫపం బనని యెజుగ4 కాలకపో మలా. ౧౫ 1829 

క, కరుణాళువ్రు మహి తాత్తుంకు, వరభాగోనన, కుండము రామశవనుభాఫకి తా 

దురితాత్తుండవని నిను కూడి వర “యకయే కీశరాజన్ట4యం చునిచెం దగ౯ా ౧౬ 

నీవుందు వే నిప్పు 4 నా వొండీబా ణా?ంవాతుండవై నీయ నశ యోన వాలిం 

నంబో వం లవ, జిశమ్షునిపు శత్రు నాలి హొూకుంకయిు చ త్రో నాశ్రయించి 

చనియెనో యాశ్రోవ మును మూయంబకంగతే దిప్పుటే కని స సానా జోకు 
ఆ; పకిన వాలిచని పసకమువం బో కము; , వినుము రముకులేం దు ద్రుశవిపులచాప 

వరమునుంకి వెనలుశవ జ్ర జై సన్ని భ జాణ, మును గానవేదు 4 మన్ను నీవు. 

వీ. అక్షి కష్తకష్యండ. డె 4+ యం శామునియుపకాకంబును వబుంప4కయె కవీశ్ల' 

గ 

క. కనుకనే విషయనుఫింబు ౫, ననూనపిధిం బొందుచును మః పోత్తుండా రా 

మునికార్యము మనముశనై, నను డబంపక యుంటి వోవ4 వచన త్తే కేనా. ౧౯ 

మువ్పదెనాల్లన స సక్షము సంపూర్ణము, 

5౫% ఎవ సక్షము, 

రుషా తౌర _క్షణు నూజుడించుకు. శుశుం 

క, అని యీరీతి సుమిత్రా, తనయుంకగు లక్రుణుండు 4 కన తేజోభూ 
రిని బ్రజ్యలించుచున్నగ,కిని జూశంబడుచు మిగులం 4 దీ వ్రముగాక౯ా, ౪ 
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క, తనపతిని గూర్చి పలుకక, విని తారాధిపనిభాస్య + విన యవతియునై. 

తన రారు తారయిట్ల నె, ననఘా! యిటుచెప్పరాదు 4 వారికులపతిని౯. ౧ 

క, నాసపెనిమిటి యూకీ కున, వీషకుపో కులకు నరు (4౫ గాండుసుమో 

యోపుకషతిలక! యందును, నీపగది ఛచావ్చకో క క్రీ 4 కెట్లు ండగు౯. ౨ 

ఇక, వనచరపకి సుగ్మీవుం, డనఘు' కృశమ్నుంను శకుండు + నతెదారుణుండుకొ 
అనృతకధుండును గుటిలుం, డును గాండు మహాత్మ! పఏకుం+కు కపీపతి మదికా. 

క, తనకు రఘురాము( డితేరుల, కును చేయంగరానిమేలు 4 కోకికోయుదం 

బున జేసిన దేవాత్రం, బును వుజువలో లేదు; రామమూ ర్తికరుగ్ చేల. రో 

తే, కీర్తి శాశ్వతమైన య +కీశరాజన్ట 
మును బరంతప! రుమును నన్నును దగంగం 
బొంచెం; బూర్వము బవూుదు8ఖ4ములను గడిచి 

యున్నవాయడౌట నిప్పు డ+భ్యున్నతముగ. స 1058 

క, అలన డినయట్ట సౌఖ్యం, బులవలన చే న్మన కాఖ్టం 4 బొంది తనతపం 

బుల మజచిన కారికముని, వలె. గాబము ప్రాప్తమైన న4పథ మెజుంగండు సూ!, 

మ. మును ధర్హాత్తుండు కారికుండు స స్మరస$ మోాదంబున నే నకా 

ఖ్వను గామంచేి దశళాబ్లముల్ పగలుగా 4 నాత్మ ౦ దలంచెంగచా? 

ఘన లేజింబునం బాలు నామనుండ్ తాం 4 గాలిజులం దగ్గు గుం డ డి 

య్యును గామంబున బ్రా ప్పకాలమును దా4నూహి ౦పండ య్యొం జుమా! ౮ 

శే, అతనిగతి యిట్టులుండంగ + నన్వ్యుని విష 
యమున. జెప్పంగవలెన? యోయనమఘ' మునంయ 

చవాలకాలము శ్రృనుముల + నోలిం బొంది 

దేవాధర్యములం జిక, 4 తృ పీ గనకే ఛా 1341 

క. స్మరతాపచంచలతం గని, నిరతం బున్నాండు గాన 4 నీవీతనిడా 
గురుతరమగు నితప్పును, బరికింపక సె పవలయు 4 భవ్యమనీషా!. ౯ 1842 

కో వినువెరా తండ్రీ, యూత్ని , వినిశ్చి తార్థంబు నీవు 4 విదితంబుగ ని 
దని తెలియక స ప్రాక్ కృతుండగు, జనునివలె౯ా నోవ మొందం+జినదు మవోక్తా!. 

చ్, వురువవరేణ్య! * సత్వయుతిం 4 బొల్సి భవాదృళులై నముహోత్తులా 
పురుషులు కారణంబుఐను 4 బోలం దలంపక సత్విరంబుగా 

వరవుతి నేంచు నా గవహము? బారికి. జిక్క_రు; ధర్మ వ తవె 
అ మా 

పరంగుదు వీవు శన నిను 4 భ ర్హహితంబును నోరి వేండెదకా. ౧౧౪4 _ 1844 

క పనిపూని సుప్రసన్నుని, గను జేయ(దలంచుదాన 4 గాఢ కోధం 
బున గల్లిన సంరంభం, బును దీనికా విడువవ య్య + _మ్రక్కె_ద నీకు౯, ౧౨ 

* వైవానృళకథో వీరః-అనిమా, 



చ, 

EX 

లలో 

కీవ్క ధా కాండము - 3% సర్గము, (12: 

తేని యమితుంా కకక ప్రీయవనందను రీ పవ సమక 
WW ప మ 

నన న డం య చేన4కంబురు ఢౌనస్తము మ్ కము నుం 

బున6 బొడ కట్టుచున్న యద్: పూని కరారియున శావణాసుకుకా, ౧౫ 1846 

. అనివాతపి రను ంబు త్రీగు$వల్లు వధించి వముహీజతోడ ఈ 

మునిం xT తూరు వాంగ డుం ఖీ “మోనమున ది 3 యపహ్నో వోక్తించిం 

ఫా కం వ్ర 
Xని వక సుడుచంద్రు?కి 4 మై పకి యాయి ౪ నందు నింక పె 

తను దమం గూడి; కూడ కగు టదావవనానుని ప కేనంబునకా. ౧౪ 1547 

అట శశకోటిస4వా సము బృుప్పడాజు యుకేమాల్ మైన్స మ4య్యసుకనాయ ఇ 

ప్రై వె 
కునకుం డు నిదిగాక 4 4 నకుజవికశతేంబు a సద్యుటుల స్మ4వా స ముబును 

జే, పహీందుకొనీ పోయిన ట్టి సంకు. జంప 

క, 

నబవియ్ గాదు; తద్షను$జుల రణమునం 

జంప శ్రకింబుగాదు లశిమ్మేణ' మజతయు ను 

నిస్పహాయత న్నజుండు 4+ నిలిచి యనని. ౧౬౫ 1848 

కి యుల దానవ, వీపుని రావణుని విగత4విక్యునిం జేయం ap 
SE అ 

గారాద్కు చమజనసా దల, ప్ నగు వాలీ నాకు 4 పివరించాంల దమిక౯ా, ౧౭ 
—o 

చ. వాకికుబవుంగవుండయిన + యామహితాకత్తుండు వాలి రామనే 

క్ల 

|! 

న్టమువివయంబులం చెలియు?+ వాండ గుటక ముదమొప్పు నాకు నా 

దరమున నిటుచెప్పె మును; 4 దానవువా శల నేనెజబుంగ నే 
ca ఎవొ 

వరుసను వింటినో యటు 4 వారక ఇెప్పెవ నాలకింపుమా.. ౧౮ 1850 

మాకు సహాయము చేయుట, కె కదనము సేయం బెక్కు4కవులను బ్లవగా 

నీకాధిప కులం దోడ్కొని, మూకిమ్మ్్ 0 ధకును రాగ 4 నిందజో వీకుల్, రాలా 

చే, పంపంబడి యున్నవాకు తథపనవనమూాజు6 

కొకంకు కె"రాష్టాధ్ కుబయి య 4హీనబలులు 

నయినవానరవీకుల *+ యాగమనముం 

జూచుచుండుట రాముని + జూడకాండు. ౨౦ 1లిర్స్తై 

కే, రాముకారస్టంబు ఫీకపథరకానికా5 

క, 

ణమిది యోలవ్మణా మున్నె + కమమనుత వెవ 

కంగం బంపుటకై. పస్పవ4గబలమెల్ల్యం 

బం చడశ రా క్రములకు లోశకలనె యిటకు. ౨౦౫ 1858 

తవ్పక రాందగుననియును కవ్పినచో మరణశిత్ 4 దప్పదనియు ని 
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1122 ఆం మద్రామాయణము ధ్రశ్రీ 
భ్రాప్పుగ నేర్పజ చెను నా, చొప్పున రావలయు నేండె 4 ళుంభత్ల ఏనగుల్ , 

వీ అరిసూదనా! జ[లి॥తాంగులా ప్రవగులకోటులు మజీవేయి+4కోటు అలుంగు 

బంట్లు గోలాంగూల 4వరములు వందలకొ “లది నిప్పుడే వచ్చి 4 ాలువంగలరు; 

నినుం గాననాగృహాం4బును మా నుమూవాన రాధి పు వ్రియ భార్య4లందజు భవ 

దీయవక్రము. జూచి 4 తెంపున వాలిని జంవీనభయమును 4 స్వాంతేములను 

కే, ననుభవించినవారలె 4 యాట శంక 

నొందుచుం గ్రుధ ర క్రమళీట్లూప్పు న్దు 

కనుల. గాంచురు శొంతిచే 4 గనక కయున్న 

వారు గావునం గాపాడశవలయు విరి. ౨9 1825 

ముప్పుడియైనవ సర్షము సంపూర్ణ ము, 

అధు లక్షుణు(డు సు సు గ్కివునితో సరసముగ మాటలాడుట. త్రుథిం 

చ, అనీ యిటు తారయంతొ వఏన4యంబున ధర్మహితంబుగా వచిం 

చినవచనంబుల న్వినుచు 6 4 జి త్రము సాజముగానేె మౌర్షవం 

“ జును పితమై ఇెలంగుటను 4 బొందుగ వానికి సంతసించి మో 

మున ని సితే న మంకురింపం గృపం+ బూని బ బ్రసన్నత నొంచె నంతటకా, ౧ 1856 

క్, త్రనసకిపల్కుల కాశండు, మనమున నఎకరుటయు. గీన4మండనుం డట నా 

తనివలనిభీతి. జలిచేం దనువకకం జేయుచున్న+తేడీవ(స్త్రుంబు౯. ౧౪ 125? 

ఆ, వదలునట్టు మాని 4 మడి సంతసించె; న, వ్వానశంద్రుః డంత4 స్వగళ మందు 

భోగదంబుం జిత్రథమునగు దివ్యకుసుము, మూలికను ద్యజించి .4 మవుత వదలె, 

చ, వనచరనాయకుం డయిన భాస; గ్రారపుత్రుండ ఛీమసత్వు డై 

కనంబడులక్షీణు౦ గుజిచి 4 గాఢముదిదబు చెలంగునట్లు గా 

వినయము తోయ బలె; బృథి 4విపతిపుత్ర క్ర! న నన్నుంాసీ వో 

యిన సిరి కీర్తియు౯ స్టిరత 4 నెంతీయు. బొల్బెడు కీశ్ర రాజ్యము ౯. ఈ 1859 

చ, మరల భవత్సహోదరు న4మానుషభవ్ణిదయకా లభించె; ఫ్ఫీ 

కరరిపుసూద నా! స్వళృత4కార్యమునం బలుకీ ర్తి. గన్న య 
ప్పరుషవలేణ్యు (డై న రఘుళీపుంగవు. డింద్రజు నొంచున ఫ్లు నే 

ను రమణ నొంద6జూపిన య+నూనపరా కము మెన్న శక్య మే?. > 1860 

క చానికీ( బ్రత్యుప కారం, "బేనరుం సొనరింపంగలం డ4హీన జవమున[ 

దానవ్రం జంపి మహీశు(డు, జానకినిం బొందంగలండు + స్పబలమువల నక, ౬4 

కో నేనును నసపహాయవమో త్రం, జే నిలిశద నం తెకాని 4 యేం 'చేయంగా 

నానే? కార్యము; శః ౭ ల౦; బానింగిని దాంకు భూరు4వాము తే డీలయుక్, ౭ 



కివిి౦ధాకాండము = 3౬ సక్షము, 1128 

క, రామునియమొకటాణంబున, వేమా కంచే నిల్వ4కే చెడియెం గదా 

యామాన్యుని కికరుండౌ, పామకునా హాయ మేమి4పని నొనంయార్నుక్* ౮ 

చ, ధనువును మైో,యంజేయంగనె థీ కళ్ల సని 

దినియె వడంకె నట్టిగుకు4ఫీరున కం జనియె వ కళ్ళతో 

మనుజవ చేణప్ట: వై కెయగు$కు త్రసురా?ని వానిపై నముకా 

ఘనతరళ క్ర క్ జంహటకు? 4 కషం నాపుకు ముందు వోవ(ంగF౯. ర్మ 1364 

నీ, అతనివెంటనె పోవ 4 నర్వులమే మేము విశ్వాసమునంగాని 4 విపులమె క్రి 

వలననుగాని యేథవకుసనె నకు మితిమోజీవ 3ంచిన 4 మోకు సే న 

కుండ నాట నాయందు 4 గుసస్పపసాధముల్ కపైన నవ్వానిం 4 సరుణ మెప 

వఅఖలయును, చె4వ్నం కుగాని తహ 'జేయని వా (డు లేండు సు4క్మునుచువనచ 

కే, శేకుః whee ae వ్యాష్టువడగుచు 

దాశరథి యాతనిం గాంచి 4+ దయ వచించె; 

నాధుండవయి విశేవవిశనయము గప 

యున్నవాండవు గాన నా4యన్న డన్న, రా 1365 

జే, అన్నింటిగన సవాషందే 4 యయ్యెం జువము న్ని సం జుమ్మ 

ను మా కటలా ట్య మంది వ్ 

సికని బొంద నక్ష పృండవె + వారికు లేక: ౧౮ 1866 

క. నీవే సపాయపడంగా, నోననచకనాథ': వేగ 4 యుద్ధంబున నా 

రావణముఖుక్టిల రిపులక్, శ్రీనరుం ద దకివిక్షము. డగు+కీతా పతియు. ౧౮|| 

క, నులటుమాడంగబండు వీనికి నజమరయే లేదు; భాస్క్టాత్త్యజ! నీవి 

జ న కా. లను aE జ కా 
త్తం జెవ్పినవాకన్టము ధర వజు లెడు ధశ్తా* సెజంగ్ *భఐ వ్రత్ముండై. 

క్ కృతవిదుండై యుద్గంబుల, నతి శె "రద్టము మూఆ వెనుక4నంజ యిడనియ 
న 

ప్రతిముండు చెప్పందగినది, హీత మైనదిగా€ జెలంగె నిది సత్యముగకా, ౧౬ 

క, వనచరన తేమ! నినురామునిం దప్ప మజొక క్క_వీరు + భూమిని శే క్రిం 

దనరి సిదోవములను నొ,ప్పినవానిం జెప్పనగు నె 4 వెదకి కనినచో౯ా. ౧౭ 

క, బలవిక్రమముల రాముని, వల జెలంగుదు వీవు చేవ4వర్సులు నిను మౌ 

శెలమి నహాయునిగా న్పిమ్థుల నిచ్చిరి లేకయున్న6 4 బొందంగ నెటులౌ. ౧౮ 

క, తర్పరపడి యిటనుండి కవీశ్వర: నాతోంగూక నీవు + వచ్చి న్వభార్యా 

వారణమున( గర్భితుండగు, ప పరమా పు వయన్యు రామ+భ ద్రుని మిగులక. 

చ. నరసవచస్థి ఎలిం దనిపి + చయ్టున నూఆఅడిలంగ6 జేయుమో 

నిరతము మకఖభారమున + నిండి వచించిన రామువాక్యముల్ 



కై[ పగ ఆంధ్ర శ్రీమద్రామాయణము 

పరిపరి యాలకించుటను + స్వాంతము దూలుట నేను నిన్నుని 
వ్వీరునంగ డారుణో కులను + బల్కితి వాని వమింపంగాందగు౯ా ౨౦ 1878 

ముస్పదియాఅవ సర్గము సంపూర్ణ ము, 

3౨౭. వ సరము, 
౧ 

ఆయు సు గృీవ్రుండు వానరుల రావించుట. చుడు 

క. ఈమౌాడ్కి. మహాత్తుండగు, సౌమిత్రి వచింపం గీశ4స త్తముం డంత౯ 
సామిోరిని బార్భ ఏస్థితుం ih మంత్రిని గాంచి పలికి 4 సాదరభణితి౯ా ౧ 

నీనమాలిక :_ 

హిమవచ్చిఖరిని మ+ హేం ద్ర వింధ్యా ద్రులం 7 లాస శై లశి(ఖరమునందు 
సిత్రశిఖరంబయి 4 చెలంగు మందరమున నీయెదుశిఖరుల 4 నెసంగువారిల 
బడమరదిక్కునం 4 బాధోధితీరంబునను బాలసూర్వవర్తముల వెలుంగు 
చుండు పర్వతముల 4 నుండువారిని, మజీ సంధ్యాభ్ర తుల్య మై4న ప్రహయుండు 
వొడనూపునుదయాఖ్య4భూమి ధృమునం బద్మతాళ వనంబున 6 4 దనరుచున్న 
వారిపుంగవుల, నక్సై 4 యంజనాంబుదతుల్య కాంతు లై కుంజర+ కాండ తుల్య 
కేజసులయి యప్ర+తిమపఠా కృములయి యంజనా ద్రివసించు+నట్టి స్తవగ 

వరులను; మేరుభా4ధరపార్శ ముల మనళ్ళిలల చేం దగిన గు4వాలవసించు 
కనకతుల్య ప్రభా లిత వానరులను ధూ వ్ర పర్షతమున( 4 దోంచువారిం; 
దరుణభఖాస్క రతుల్య4తనుకాంతి యలరార మైశేయనునంబడు (మదర్జిమును ము 
ద౦బునం ద్రాగుచు 4 దారుణ 'వేగంబు గలిగి మహోరుణా4ఖ్య గరి నున్న 
వానరులను, రవ్యు4వాసన లొలయంగం దగు ముహావనములం 4 దనరుచున్న 
స్థనగవర్వుల మునిశపటలివా సంబులా రమ్యస్థలంబుల 4 రంజలుచును 

వసియించు వన చర4వరులను వుజీయును బుడమి నందందును 4 బోడలు చున్న 

కపుల నందణిీని వే4గంబున రప్పింపు; సామాద్యుపాయముల్ 4 చతురరీతిం 
బన్ని వానరులం బి4ల్పుంగ సమధ్ధులా కపులం బంపుము; నే మ్కునుపు మహోజ 

శ్ర వులగు దూతలం బంవితిం 4 గలిసికొనుచు 

వారిం ద్వర పెట్టి వానరథవరులం బెలుచు 
కోనుచు రాంగను బెక్కం డృ4గోయతులం దగ్గర 
జ నేడివారిని బంపుమా + శ$సనతనయ!. ౧౦ 18175 

క్, కామసుఖాస క్ర్షులునై, సోమరులయి యున్నకపుల 4 శుంభద్దతిచే 
శేమజకో యందజిని వే, వే మామకశొసనమును 4 వినివించి తగళా. ౧౧ 

"లే. తోడుకొని రమ్ము నా యాజ్ఞ 4 దోచి యెవడు 
సదిదినంబుల కీటరాండొ- 4 పరంగ వాని 



కిపీ_ంధాకాండ ము లెద సము. 1125 

న 

దుష్టమతి శాజ తకాసపథమామరు: కని 

చంప వలయును నిసుణుండే + కమమ దబయకు. ౧౩ 1217 

ఆ, శతసవాస కోట్శసంఖన్టిలు గా నిట, రుళ్చస్థవగవ్య ఉల” మదొజై 

జెడి కప్పుల సెల 4 పేగమ తోడ న్, వచ్చుటకు చవ శవయ జసబల, 

శ, ఘనములవలె నద్ర్రులవలెః, గనుపట్టుచు భమకహాహ్మకలితుబుగు చు ను 

న్ననిజలక పీవక్యులు నా, పనుపున నిబనుండి గనగవథవాశము నైక, ౧౨ 

క, కృమ్మెడువారిం జోలుచుూ, నివ్మహీ 6 నవ ననుచు వే దెబ్బ డికబకు కా 

నమ్మదమున జని భూ భా, గమ్లున వానల వోట్లు 4 గయ వెదకుచుకా. ౧౪౯ 

జలకాశిద్వోపం బుల, నిలాధ వములందు వనుల+నెై సరసులం 

గలయం గుమ్మ వా రం, వల రెడు కోతులకు నా రాజా శనాౌ 

క, శ్రీరాముని కార్యార్థము, చేరం జనవలయు. బుకికి + కీభ్రునమ యని య 

ప(ీకులు తెల్పంగ వానర, భూరమణుండు ప్రల యమృత్యూశవ్రన కీళనుచుక. 

కే వనచకుబండజు రాజూ జను వినినంత నె భయంబు + వాల గదుకంగాయ 

జనుజెంచి; రంత రాముని, పనికేయి శ్రీ రాము; డున పర్యతమునకుక. ర్మ 

అంజనగ్కినుండియె యహూ, డంజనసంకాకోతేనువు 4 అబలకుచు నుంకం 

గం జనుజెంచిరకి శౌరస్థం,బుం జవమునుగల త్రి కోట్ 4ముఖస్టివన ఇల్, ౨౦ 

చ. నరసిజబాంధవుండు తన భాయ యడం“ న స్తమించునే 

ధరవర మట్టియ స్తగిరిశ4కేల్ల జసీమలనుండీ త్ర ప్రభ 

స్వరకన కాంగ ముల్ గలుగు4వానరులుకా కశకోటిసంఖ్యచే 

గరము జనంబు మోజి నృవుం4 గానంగ వెల్వడి రాతురంబున౯ా= ౨౧ 381 

క, సింహ శేసరవర్చన్సు + చెలంగ వెండీ 

హపొండకిఖరంబులను నుండి 4 దండికపులు 

"వేయికోటులు వచ్చి రాళ వేళ మణి యు 

మూల ఫలముల భతీంచి 4 కాలుకి కప్పులు. ౨౨౪ 1358 

క. హీమవత్పర్పతవసతులు, గమనజనం బొప్పూచుండం4గా వచ్చిరి భూ 

సనుహితశాసనమున నీ, కృమముల దశలతకోట్లు 4 కడుమోదములక్. 3 



1126 ఆంధ, కీ మద్రామాయణము 

శే, 

ర్ 

వింధ్య్యపర్వతముననుండి + భీమకర్తు, లతిభయంకరకూపులు 4 నై నకపులు 
వేగమున వచ్చి రచటికి 4 వేయికోట్లు, వారికాంతు లంగారకీవర్షములగు. ౨౮ 

తే రాచ్చితీరవానులు, నామాఢతవవాలవనము4 నందుండు కపుల్ 

సారతరేనారి కేశా, హారులుగాం దద్చనమున 4 నలదమువనచరుల్ , ౨౮4 1991 

క. అరుదెంచిరి వేగమ వన్కచరు లవార్టరల గణింప 4 శకముగా దా 

తే, 

ర్ 

రం 

“వ 

సరసిజసూలతికినై నను;, నరణ్యములనుండి గిరిగు(వాలనుండి వెసకా, ౨౫ 

నదులనుండియు వచ్చె వాశీనరగణంబు ' 

దినకరుని మై ంగబూనిన$ కెటి(గు వోంప; 

వానరుల బిల్వ ఏీలుచేం 4 బంపంబడిన 

మొ వటిక పివర్యు లతిజవథమునను బోయి, ౨౬౫ 1893 

సునుహితవృమెఘంబా, హిమవత్చ్సర్వతము గాంచి + శెల్లనురల కెం 
తొ ముదంబును గూర్చుచు దివ్యమురమ్యుమున " మఖంబు+వారడై వతము౯, 

గిరియందందు న్మునుపొక్క తరుణమున నొనర్పంబడియెం 4 దద్యిజ్ఞ బే 

ధరణిం జేయంగంబడియెనొ, కరము పవిత్రమగు నచటి+ మ్ఞాస్థంసుందు౯. ౨౮ 

. హోమశకాలమ్సున 4 నుర్వి జూజిపడిన యాజ్యాదులవలన 4 నటి జనించి 

యవ్యుతమువ లె రుచు4లలరటగంయయగియున్న ఫలమూలముల జూచి4రెలమితేనర; 

నాఫలంబులను మూ+4లాదుల నొకమాజు భశీంచు నవ్వ డథీవ్వల నొకనెల 
సర్ఫుంత వమూ.కటి4 బాధ నొందళ త్చ్సిం గనుచుండు; నాకవి4కాంతు లచటి 

| పలములను వమరూలముల దివ్వ4ముల గ హీంచి 

రకు దివ్యాషధుల( గూడ థీ నతిముదమున. 

సంగ హించిరి ఫలముల 4 సంతేతంబుం 

దినెడువారాట; నంత న్మవ్యనచరులొగి. ౩౧ 1896 

సరసీజబం ఛ్వాత్మ్మ జున కు, గరము వ్రీయంబంచు నందుం4తగల సఫలవమూూలో 

త్క_రములు సురభిసునుంబులు, పరికించి గ్రహించి వేగ 4 వచ్చిరి పురికి౯. 5౨ 

వనచరవీరులందణును 4 వొనరసంఫఘుము నెల్ల బల్లి య 

వ్వన చరపం_క్తికంచు వెస 4 వచ్చిరి ముందె గవీశునొద్దకుకా 

అనిలజవంబు మోణ( జను4నట్లి స్యభావము గల్లువారు కా 

వ్రన నలనానరుల్ రవిభ4న్రుండలరారు పురంబు నాదృతి౯. 334 1898 

. లత్మైణు6 డున్నయట్టి కాాబంబునందే 

వచ్చి చేరిరి వారు ది+వ్యంబులై న 

భలములను మూాలముల నోష4ధులను గాన 

గా సమర్పించి. పల్క్ రి4క కారణం బతికి, 3౫ ' "1899 



కీ 0ఛాకాండము = 3౮ వక్షము. శే [వ్ల 

ఆటీ క్ష ఖీ ఉహ ™ < శ | Na వ” me 

యనిలజవంబునం బు3కి + నయస్టిజె వచ్చుచునున్నవా వొంక, 3౬ Ey 
నా. 

& a కానా. లీ గా. 

క, అవవిని ను గృవుండు నెళ్తనమున నావండ మొండి శి వున్నిం పను వా 
స్స ఖ్ 

న వా బ్ శో వ్ 

యని చిన కావ్య లబ? డత్చుే, జైని బావి హూ నియమం. 4 ౩ సవదటంచుక్. ౨2౭ 
fd —2 

హల 

చ, చెలంగుచుం నోంతు అర్పణము చేస శావ_బ సం“ హీంచి స 

bi ఎళ్ళ a 

స క్వకీయశా సము $ కోక 
తుల కిటులాడ్ఞ్ఞ యుచ్చి జక 4వో మునిగా ఇ తెకుత్ను గాం దమం 

డల ముహాబలుండమి.న ధా ౩ ఏిభుం గృతకృత్యుగాం 1౯, 3 Ho 

'యిపుజి “ిప్కీ_ ంధ వె కలి భూ4మిా చుకనకుం 

బోవువచము; నాయ నకి క్కకథపుంగ వుండు 

నతనిమాటల నాలీించి * యచఎమునమున., లో 1404 

క. మనమలక నిట్టు అనియెకు, విను మనఘా' నీవు పల్కు శవిభమున నిపుడె 

చనుడము రాముని పరిసర్కమునకు స్నీ జ్ఞ రీతి 4 మునుకొని నడతుకా, ౫ 

క, అనియిటు నుభలతుణుంకగు శ వనమునితోః బలి, యప్సు + దాత వనితల కొ 

జనండని తారాదులం బం, చెను బెవ్మట రం డిటకని 4 చీశెం గవుల౯. ey 

ఒర్, ఘునరవమున నాతేండు ప్రిల్పివం గోతులు వచ్చి రటకు + నీమంతినులం 

గవంనగినవారు కరము, వినయంబున మోడక్సి యెదుట 4 వే నిలునంగక. 

చ, సరసిజమి త్ర కేజమున 4 జూనుగ నొప్పు కవీంద్రుం జంత వా 

నకులను, కూల నిల్ల సుమ4ననస్కులుగా. వసయున్నవారి నొ 

దరమున 6 గాంచి నాకిదిక 4 వత్త అమె యిటు జేర్పుండన్న వా 

రుకుజవ మొప్ప నేగుటకు 4 నూల్కొనువారటు గాన నప్పుడే, ౯ 1108 

య్ స్సు ప్రద కనడ మా! - _అనిమూ లము, ఆంతే 8 ప్రుకయునతిదర్భృనయో గ్యా ః-ఆని వ్యాఖ్య, 
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చ పరుగిడి చూడ్కి_కింపగుచు 4 భోవ్ష్వతరంబగు నాకృ్ళతీ న్శనో 
హరముగు శిల్పముల్ తనరుథీనట్టి ఘనంబగుప్స కిం గరం 
బరుదుగం దెచ్చి; రంతం బ్ఞవశగాధిపుం డయ్యది రాగ గాంచి భూ 
వరుంగని లక్ష్మణా! నిటక 4 వెళమె యెక్కు_ము పోదవుంచనక౯ా. ౧౦ 1409 

చ, కనకముయంిబు స్రీవ రుచి4కల్పమునె పృథుకాయుల నయ 
© రా ర 

వ్వీనచరపం క్ర వాహ్యూమును + భఛాసురమై నగుదానిని౯ జవం 
బునం బ్ల వగేంద్రు తోడ రఘు4ీపుంగవసోదరుం జెక్కె; నంకేటకా 
దనతీల పై ( జెలంగుచు సిథత ద్యుతిం బొల్బడు ఛత్ర, మొప్పంగక. ౧౨ 1410 

సీ చాకుతర జ్వేకథచామరము ల్వీవ శంఖ ేరీను హో స్వనములొప్ప 
జ్రవగపుంగ వులు కై 4వారమ్మ్సు లొగిం జేయ ను_త్తను రాజ్యసం+వ త్రింగూడి 
కవిపతి వెడల భీ+కర తేజ లై శ న్రవాస్తులై శతసంఖ్య 4 నగచశేంద్రు 
లిరునలంకులం గొల్సి4యింపారం బలుకంగ రాముండు వనియించు4రమ్య శై ల 

శే, శటమునకు. బోయె; రాఘవుం 4+ డటవనీంపం 
చావనంబయి మించు భూ 4భాగపరిస 

రమును జేరి నుహో తేజు4డు మువ మొప్ప 

న్సివిక లత్రుణుతోం దిగ 4 లీఘ్ర గతిని. ౧౫ 1411 

క, వనచరపలి యిటు క్రీరాముని సన్నిధి కేగి వా_స్త(ముల జోడించెలా 
వనజసఖాత్మజు డట్టుం,డ నిఖలకపులె త్రి రకు 4 నె జకరములకా, ౧2౭౪4 1412 

చ, సరనిజకుట్కలంబులను 4 జూరుతరంబగు స_త్తటాక మె 

క్యరణిం జెలంగునట్టు కర4కంజములే త్తిన కీఠ పె న్యము౯ా 
గురుతరముం గనుంగొనుచు( 4 గుందుతెలంగంగ నారఘువ్షీతీ 
శ్వరకుల వార్చి చంద్రు6 డట + వానరనాథునిం గాంచె చీ తితో౯ా, ౧౭4 1418 

చ, వనచరనాధు6 డంత రఘు4వర్యునిపాదములందు మస్తకం 
బు నునిచి (మొక్క. రాఘవుడు 4 మోదమున౯ బవుమానయు _క్రిచే 

తను దగ లేవనెత్తి తన4దగ్గరం శేరిచికొంచుం గాంగిటం 
దనుపుచు. గూరుచుండునుని 4 థర్శ్యమనం బలరారం బల్మె_( చాక, ౧౯ 

క, తనయానతి నంతట న,వ్వనచరపతి గూరుచుండె + వసుధపయిని; నం 
త నతనిం గని రాముం డిట్లనియె న్వనచరవ శేణ్య! 6 యాద్భలి వినుమా!. 

సే, ధర్మ నుర్ధ కామంబులు థీ తేగినయట్టు 

గాంగ విభజించి యాయాయి4కాలములను 

దానిదానిసేవించునో 4 ధరణి నతంజె 

రాజనం దగువాండు వి4ర! రవిపుత్ర!. ౨౦౪ 1416 
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శ్. 

po q 

క్లే “వ క ఫల క ల; a చ - 
at Crt మాని శ యాహు నొ సుం 

శ FF క్. 

క _ లో 

లా ఖో ణా న అము ర్న న 

మవ ముళంబున పసిరిచుశం రుంజ న టింకు 

eR ఎ నవం జం అము ఆం వో వా 
వణ సళ NY శ క యం DI జ్ 
#* ॥ ఖే | మయా. 

ల్ వా or 

_ ఎడ వ 1 న్ అడు వశ జా అ యల ప 

అమన nen — వీట్ దరు వ్వ న Ig జా. న న. ఎఖ 1417 

దూల అకాలీ అ ళ్ "శా ల శ a OC; లో 

వ, టమ Fort Ry పప ౦న ఖీ వ వ్ మండే. ౫౫ మం సజ అ క సక 
భూ. nr ) లాల్ 

పాన "ద న్ ము MW a + గ. ఓ al అలయ్ an ఆ 

కనమును గాంచి యశసమును 4 ఇర ముం గామామువ చె చ ఆర 

జమ నో ఆ జా గే ల గా " భాను య. 
షం NE ml ఎ na చా wa ~~ 

సం భడంచుతముకా బొూనలు 4 కై పంమా మ జ“ ముం 
శౌ ష్ వ. ౫ - 

జ స కుర అష కం అద య నః చ ప జ ' ఖా 
ము నమ వంతును 4 డెాచినవవా:ంవగుంజుము పండో పొరా, ౨౨౩. HI = 

సుద్ది 

నలుగునెలుంగులం నొండము చును a ౨౮ 1421 

ఆ. వచ్చి*టకు రామ. + వానకు ల్రివిజ౫ం, ధకజనితులగుచు + ననక కామ 

మావుంగుచుం దుఖ 4సాపులొ స్వేన , వము గూడి వచ్చిశనాకు వేళ 

క, కొండజు వచ్చుచునున్నా, “౫=తు మన కారచైమండె + యాస కలు నూ. 

కొండఆు నూజులకొలిన్ి, నొంవజు అతుస్లవ ౦౫ 4కుంజరముణో “కొ. ౨౦ 

2వ పాంకబు కోటుల4కొెలండి క్ నోంతుల? షం గొంవఆ యుతేసంఖ్నం+గూ డీవచ్చు 

చున్నాడు వా వానక4యూాథ నాఘలు కొంప  అక్పవసంఖ్యతో + నక్తై కొంద 

అరుదుగ ఇ ఖర్వసం+ఖ్బలవానరులత్ "జ నచ ముధాష్టఖఘ్యిస సం4ఖన్టైలకస్త పుబను 

నొంద అంతముఐతో. + నొంవజు కశేంద్రులొగిసము ద్ర ములతో4కొక క 

జార స | జూ 
బి జ 

1 స్నికూరా యజాసు పాకి పతితేః రాతి ము] న కే- _ఆఅవిమూ. ౫ ఇంకు కెప్పినసంఖు ఖీ మూ 

లానుపావముగే వ్రాయంబ బడిదె' నని యెజు ౨౫ దగు, 
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శే, గొందణు పఠార్భ సంఖ్యల+కోంతులను ద 
గంగం దోడొని వికృమ4+కలికులగుచు 
వచ్చుచున్నారు రాజెంద్ర! 4 వాసవాభ 
శెార్యముల నొవ్చీ మామకశశాసనమున, 3౧4 1424 

శే, మేరుమండరసంకాశళు4తై రఘుపతి 
వింధ్య మెషవులందు నేథవెజపు లేక 

"కాపురంబుండువారు నీ4కార్యమునకుం 

గాను వచ్చుచునున్నారు 4+ కదలీ యిటకు, 35 1425 
చ. దనుజపకికా సటాంధవుని *$ దారుణసంగరవుందుం జంపి చీ 

తను డమకుకా సమర్పణము 4 తా రొనరింపంగలట్టి కై ర్యముం 
గనెడు కవీశ్వరు ల్పైలంగి 4 గాఢరయంబున వచ్చుచున్నవా 
రన నుతీమంతుండౌో రఘుకు+లాధిపుండుం దనశౌననంజున౯. 33 1426 

"క, హరిపతివేనినయత్నం, బరుదుగం గని మోదమంది 4 వాస్థకోచమనో 
హరనీళలోత్పల నిభసుం, దరదర్శనుం డగు చుం బొల్చెం + దద్దయుం గాంతిక౯ా, 

ముప్పది యెనిమిదవ సర్గము సంపూర్ణము. 

౨౯౨వ సరము, 
౧ 

ఇధరు వానరసై నములు నూడుట. శథ్రుం- 

చ. కరములు మోడ్చి యిక్కరణిం + గా వినయంబునం బల్కుచున్న కీ 
ఫ్ రవుణు బాహుయుగ మును 4 దాచి మహానుని ధార్షికుండు నె 

రా 

పరగంగు రఘూ_శృముండు తమి + బట్ట జాలక కౌగిలించి యి 
కరణి వచించె; దేవగణ4కాంతు౭డు వృషప్టిని గల్లంజేనిన ౯, ౧ 1499 

లే, భాస్క్రుండు చీంళళటులు పోవం 4 జల కాంతి. 

బర్వం జేసిన నది తత్స ప్ట్రోఛావ మగుట. 
జిత్ర మేమా త్రమును గాదు 4 లీతరక్తి, 

రశ్లితతి( జేయు భూమిని4రఅముగాయగ. ౨౪ 1429 
కొ అతని కిది సవాజనుగుటరా, వ్నీలిం జిత్తముగాదు మదిని 4 గృతమెజుంగుచు మి 

శ్రతతికిం బ్రత్యుపకృతి సమ్మతిని భవాదృళులు సేయ + మెకొనుట గన. 3 
ఆ. సవాజకర, మగుట + మహి జత నునరాదు 

సౌమ్య! మి త్రులకు చె4సంగు పడ్క 

నుపకృతులను జేయు + టొకవింతగాదు నీ 
వెపుడు వ్రీయములాడి 4 యొల్లరకును. ఈ 1481 

1 బు సలో తలతుల్యదర్శనః -అనిమూ, ప బుద 
ధి 
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భో 

ఖే - bE నే = — ఇ ll 
ఉట్ల భా ర] 

క, మనవలకు కారములం చేయ నెప్తూ నెననంచు వేను + నాకో ఇెవియుదుకా, 

శి ~ క ఎ whe కా జ కాళ్ళ ఇ జ శే ళో హా క జ్ 

ఏను ప్రియమి.త్రై వాయం, యును నేయ: వికె యుంసం4బూన్ మెజయక 

న న్ మ అడ షె — 

క అరివ్వంబును = సం, గకరమున విక ంపలాఐనుు ఈ పణ చెబం సు 

౫6 అహ 24 జర = నవస x 2 . _ 
వ ర మి త్రెష్పాముం, బుకస్కాంచుకాన్ బా వాళి 4యమును పాక కోడోక్లా, 

అనో 

మల్యాల a = 
క, ఒనకింపందగుూదూవు ముక్కువు నిర్త = దనిని మోసపుచ్చి కయి బులో 

హౌ 

ముని యనుమకినిం ౫” కొని, మవమునం ననకన్న్యయజ 4 వషృమనె క్ + 
యూ క వతి ర్ 2 

ర్త ఎ = నా . ద్ కా ed 
సీ, అపవారించను ననుహ్లోదుర డాంతంగో రాక్ష వావముం ౨ వటావణుంకు 

నన్ను వంచించి జూ4నకమయొంటినుండం*”నొకివోాయం వనమా వ్రు4: "ఆకుమున్ను 

తర 

స్ 
శచితం క్రి నతెద్భ వ్రు + సన్హా 

కే, చంవీనట్లుగ నేనును 4 సంగరమున 

నితశరంబుల డనుజుని 4 శ ష్రుముననె 

సంవారించెడ, ననుచున్న 4 సమయముంది 

గగనమునం దీవ్రమగు నూర +కాంకిం ౧ప్పి. రష 1435 

క. “పెనుధభూళి కేశా దానా గనయక కేయుండె దిళలు + కాననభామో 

భ్రనిచయ యుతఘామియునొ,య్వానం గ ౦సమునొ ౦ దహ గుబశనంతట జలు చకా, 

ఇ 
; వ ఇ 

జ = ల నా! ఇ 

క, గిరివరతుల్య్యా కాకులు గుకుబలు లతితిక్షుముల గు4క అల చె ఫె 

జ 
కా. కరముగం గనడువారలు, కరమకుదుగ నున్నయట్లి + కప్పులు ఢకడెకా. ౧౦ 

భ్ 

ఆ. కమ్మి వచ్చి నిలిచి 4 రమ్మహి తాత్తుల; సంఖవ్ట నిర్ష్యయింపం + జూవఐకుండో; 

చోతవణములోనె 4 వారియూధపులు కక, కోటిపరిచరులను+గూడి వేశ్య. 

కామకూపులు మహోళగ బలులు నై వా షకజల వసమాన నిశస్వనము లొప్పం 

బర్వతభవులు శె 4వలినుల తిరంబులందు6 బుట్టుకగలశయట్ట వారు 

సా గరతీరసం జనితులునయి వనచకులయి యున్న నాశనరులు వచ్చి 

ధరణి నాబ్బాదించి + దాణాశకా౭ముల్ వెలయ నిల్ఫికి; గపరు+వీర్వు మలర 

కణబలియను నన+చరపతి సికి గు్ళ మేరుపర్వతవాసు4లై రయంబు 

గలిగి బాలార్కుని4కాంతిస మాననప్ష ౦బులు తేనరం జం4వ్రసమగార 

కాంతులు వెలయంగ6 4 ౫ మ్రుపం“జేశేసం బాయ లొబ్ప సీ+కచ్చవు లొగి 

మెజయ6 జొరుపమున 4 మించుచు. వొల్చేడాు పదిన ట్ల వానరశవరులుంగూడీ 

కనంబడియెను; మేరు+వును బోలు దేవాంబు గ్రా అ ఫీర్యంబును + గలిగి తార 

జనకుండై న నుషేణు4నును బదికోట్లు పెక్కులు గల్లుక పిచై నర్ధి(ములనుగూ డీ 

చనుటెంచి కన్పడె; + వననచరపకికి మామయు రుమశెన్నః దం4డ్రియునగు బల 

శాలి తారకుడు కపీ$మై న్యముల్ శత్రకోట్లు నేవింపంగా వచ్చి+చేరె; మణీ యు 
శ 

yor 
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సరసిజ కేసర4సం కాకుండ కయి బాలభానువక్తుం' యి 4 వానరాధ్ 

పలియయి బుద్దివె 4+భవ వమునం దగ్ వివి యబర శేసకియును4నాహసగ్టియమున( 

పండే యె తగు వానశాధీళుం డద్చటి + 35రుగు దెం చెం 

నలల గూడి యలకె గ లాంగూల4 ములకు రాజు 

వెలయువాండును నగునట్టి గ తూవ్వ్వూం+డపుడు వేయి 
కోట్ల వానరసేనం 4 గూడి వచ్చెను శత్రు హడయాం ధూమ్ర డ+త్యంతళ్ళ్మ 
వేగులా భల్లూాకవిరుల ద్విసవాస, సకాషుల చెంతీయు + గూడి వచ్చా; 
వనచరసంఘాధి4పతి మహావీర్య సంప పన్నుండై తనకు నాశపనసుం డద్రి 

వరతుల్యులై భయం+కరరూపులై తగు నగచరకోటి త్ర 4$యంబు। గూడి 

వచ్చెను గాటుకళవలె నల్లనై న ఫీమాక కృతి ళల నీలుల+ డనుకపిపతి 
పదికోట్ల కపులు గొ4+ల్వంగ వచ్చె; మేచుపర్ప్టతసన్ని భుండయి 4 వితత శౌర్య 

ఒబలుండయి యొసష స్సు గ4వయుయడదడను హాూగిపతి ఫం చకోటికపుల: ఖీ బాఢబలుల 

గతీని వచ్చెను; మణ్ + బలవంతుండగు దరీముఖుండుకోటిసవా స +ముఖ్వకపులు 

తనతోడ రాగ వచ్చెను, నశ్విపుత్రుల యాయతబలు ఏయి 4 యబరుచున్న 

మైందచ్వివిదులను 4 మహితవానరు లిక్యు రొగిం గోటికోట్లు తన్ను నొలువంగ 
వచ్చి చరను; మహో4బలవీరరి వేజముల్ గల గజుండను నందు కపులుమూండు 

కోటులు తన్నొ గిం 4 గొలిచి రావచ్చెను; వర తేజూతో జూంబథ4వంతుం డనెడు 
భల్లూకపతియును + బదికోట్ల సేనతొ వచ్చి సు గీ వుని 4 పరిసరమున 
నిలిచె; శ" ర్యంబున ( 4 జెలలగ్ బలంబున6 దనరు రుముణ్వంతు. $ డను కపిపతి 

శతకోటి వనచర4స త్తములం గూడి జవమున సు గీ ను4సన్నిధికిని 
వశ్చెం గోటిసవాస 4వనచకుల్ లతుకోటులు కపుల్ తన్నును 4 గొలువ గంధ 
మాననుంకును నచ్చె4మణీ యును బితృతులరిబలపరా కోనముముల4బరలపనంగ 

దుండు యువరాజును 4 గడంగి సవా స్తపద్యములును శంఖశతములు కపులు 
తను గొల్వవచ్చెా;నం+కట దారకాశాంతీ గలి భీకరపరా( కృవాము వెలయ 

నకును బి, యాత్ర జు(డునెౌ తొకుండు పంచవోటివారులు + బలనీకొలున 
స దూరంయున ( నన చరపతికిని బొడకక్షై; పకండై + పొలిచి పదునొ 

కండుకోట్ల ప్లవంగ కాంతుల కధిపుండై తగు నింద్ర జూనుం డ4య్యగచరులను 
గలినివచ్చెను)ు బాల4కమలా ప్పసన్ని భుం డగురంభు. డయుతస4వాన న్ న్నస 
మాగచరుల( గూడి త యరుగుదెంచెను;: వీరుడే బలసంపన్ను4దై చెలంగు 

దుర్తుఖుండొను కవీం4 ద్ర: జు రెండ: కోట్ల వానరులను గూడి తౌథనరుగుబెంచె 
7 లాసకిఖరంబు4కరణి నాకారంబు భయవవి క్రమమును 4 భానిలంగ 
నలరు నానరవర్వ్యు 4 లతెిము వనంబున చేయికోట్లాగొల్వంగ గఫీ4కుంజరుం డగు 
హనుమంతు శచ్చట + నవ్వానశేంద్రుని పరిసరమునం బొచ్చె; 4 బరమవీర్య 
ంపన్నుంజై బలశౌలిమె తేగునళుల డగచరుల్ శతకోటు + లావరింప 



వచ్చి నిచానుు «కిన అహోకుంా పు వురకు మవథటప్వునకల హాకా 
—} క! జ. అజాత లో pat) pa sO; 

మికు కిక్ 4 బై మం ఇర వందు చరముపు:ంకునము జడకు (ము ఖికపులు 
శూ షష గో rr Pay తో 

న ల్ _ ఖా! > Mr i 

దనము ౫ హంగ నువు సముదుంకు వహ్ని యు 4+ మకోడ ము 

తె యా ల 

గా ఖో ఖే - ఇటో అ గ్ 

లును అాక్సుమలగు వశవృవచకరు వచి, వాక ఎతుషకావాశపూకాన్తు 
లో ౬ న్ స + ట్రీ 

ల ల షై గజ 

బగుటచ చదాంటుదు 4 నెగుసుుచు నాసా చు ఘనములు తక్షం+క్చైన్ YN 
మ హై 2 

ద తో - > 

నావైెంచాెకుకచ శ నక కెమూాజాని నానేంచాక వాక 4 లతెంజా హా 
[a] 

శా నె — స్తా 

బలములు వెలయ డిశక్క్యులు వ తిహ్వమంయ సింహానావంబులుశిచబవన్న ౩3 
ఉగ ల మస 

లా 

నకు బోేవంగబ్లు వ4నవచకకాంతులు కొంద జకయనం జెబ్బుచు 4 నంబనాదు 

అను సంకుచికముగా 4+ నొనించూకోెని ఇతె పవనకంబుళ నిల్వా + కరము ఇంతో ల 
భ క్జోడించి నిల్సిక, పరమధ క్ష 

వేత్త సున్సేవుం కప్పుడు + వినయభ క్ష 
లలకం గకముల మోడ్చి వా4కల రఘూ శే 

మునకు నక్చించి కప్పులతో + ననియె నిబ్బు. 1189 

యం 

ద్ర నాందా నిద్దర తాశనమునందు వనంబుబందు నుం . 

చిన సబల ప మాణమును ఖీ? జి కమునక్ ౫ కూంయింపంగాల గలం 

శనుషమరీ కిం జేయందగు+నట్టు లటంచు వచించి యంతటక౯ా, కీర 1110 

బునకును దృ పినీయం బర4భఘాధ వగ ర్వమడంచునట్టి రా 

మునిం గని పక్క వి క్రమము + భూకిబలంబును గల్లి నే సెజేం 

గిన బవాురావసీమలను + గోవంమామక రాజ్యమందు నుం 

డిన ప్లవచేశ్వ కుల్ సతకశినిర్యలనీలు 3 కామరూపులై 
తనరి “మదదిగిపాభులయి + శ్రప్పక వచ్చినవారు; ఫీకరుల్ 
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దనుజులతోడ దె త్యులవి+ తానముతొోడను దులస్టవై తన 
ర్చిన బల ళ్ "ర్యసారములం + చెందిన యూధపతుల్ మహో ప్రభూ!. oy 1411 

తే. కౌర్భ్టసారుల బహువేగ4సహి తులను వ,నచరవీకులం గూడియు4+న్నారు వీతు 

సీ, 

మున్నొ నర్చివ కృత్వముల్ 4సన్ను తింపం, దగిన నన్నియు€ జూల శ4 స్తంబు లగుట, 
బలవంతులును శ్రమం+బుల సూటు నారును కెొర్యకృతషములయ(4శంబు( గన్న 
వారును, వవసాయ4పరులునై యున్నారు బహువిధపర్పుత+వారిభూమి 
చరులు నాకింకర4స త్రముల్ కోటులకొలందిగాం జనుచెంచి 4 కూడియున్న 
వారు , క్రీరఘురామ! 4వీరు నాయాజ్ఞలో మెలంగుచుందుకు గురు+వులకు నేమి 

శే పనులు వలయునొ వానినె+ప్పగిదినె నం 
య 

ర 

ర్, 

క, 

ఆ, 

జేయంజూచుచు నుందురు 4 లీఘ్రముగనె, 
ఏరి జూడుము' నాయూధ్యవీరు లిపుడు 
భయదవి కృమవన చర4వటలిం గూడి. ౬ 1448 
చనుదెంచిరి కావున నెప్పని యిప్పటి కుచితనునుచు + బాగుగ మోసే 
మృ్మనమునకుం వోంచునొ దా,నిని చేయలో సానలేమ్ము థీ నృపకులతిల కా, 2 

ఇిడియంతయు నీరా న్యం, బెదిచెవ్పీనం జేయంబూను 4 నింక నీయిష్టం 
ర అష 3౯2 బీ గ్వాక్ | బొదవునొ యప్పని యంద,యన్టీది యాజ్ఞ పింపందగు, మళీహాత్తా! రామా!, 

ఈవానరు లొనరింపం,గా వలనీన కార్య మెను 4 గలరూపున నే 
వావిరి నెజుంగుదో నైనను, నీవే యానతి నొసంగు 4 నృపగణపూజ్యా!. ౮ 

, అనియిటు పల్కు చున్న ప్తవ+గాధిపునిం దమి మాజుచుండ. గాం 

దన కరముల్ నిగుజ్సి గుణ4ధాము(డు రాముడు గౌంగిలించుకొం 

చుననియె నిట్లు, ప్రాజ్ఞవర! థీ సూనృత వాక్యర తా ధరి త్రీలో 

జనకజ యున్నదో? యమునిశ4సద్మము చనా? నేనెజబుంగనాె. లా 1447 

దను చేంద్రుండు రావణుడే, జనపదమున నున్నవాండొ 4 చక్కంగ నేనా 
జనపద మెటుంగందగు పృినినెజింగినవీదప నేను 4 నినుం గూడి తగకా. ౧౦ 

ర్చ సరింపందగిన కృత్వ్యం,బును జక్క_ంగ లోం దలంచి + వూ నెదం చేయం 

గను; వాన రేంద్ర! నేను ముదనుజుండు నీకృత్యవిషయళమై యించు క యుక్. 

అనునులి నిడువారముగా, నునఘూ! యీకార్యమునకు 4 నధికారివి నీ 
వె నియామకుండవె నీవే, వనచరనాథా! మదీయ4+ఫావము నెల్ల౯ ౧౧౦ [450 

ఎఆీ6గి నీవె యాజ్ఞ 4 యమూయయగు నాకార్య,మెష్ప్బిథధంబొ దాని నెల్ల నెజటు6గ 6 

జాలుదీన్ర సుమ్ము! + సంళయంబే లేదు, సవాజునటు, ద్వితీయ+సఖుండవు గద, 
తే. కౌర్యసంపన్ను (డవు ప్రాజ్ఞ 4స_శ్రము(జన్ర 

కాలవిదు(డన్ర నాహీతీ4 కార్యముల నె 

* జ్ఞాయశాం మమవై జేహీ యది జీనతి వా నవా-అనిమాలము. 



కపీ,_౦ధాకాండమః = ౫౦ సక్షము. 1135 

గబవు మజ్ యర్థ వ త్ వటనలు మనుక్పి, ౧౯ 1452 

కనినవాజు౭కు వివుచుండం,* కు బడే కాలు వెలయు + యము వానిక౯ా 

క, ఘనతుబ్టినినాదుండై , వనచకపకి యనుచు నొప్వుథవాని విగ తునిం 

గని పక్క; చేశకాలము,ల నెజిల తద్యు క్షవీతుట్టుం చెబు 

క, మనమున నెన్నుచుః గారక్లిర్కబు న శకము కకం యించి 

+-కె 
ఆ, సోమనూకనంకే 4జులగు వావపలతం, కలిసి కే బవివివ+4కావ 

వెలయు తూక్చాడెసక4వేగంబ చను మం సట ళ్ లో ఓ శల (9 YC) 
(| (గ PK ఎక Ph 3 

1 $§ 
(౧ ps 

క, జనకజ యుంజెడితెవుము, చదనుజావము: ఉంజు (ట్ట మన మాక 

చనిం బూని వెనకి చూడుండు;, మశ గహకండో చై నయట్టి 4 

క, సరయుఖవ్రుం కొకిక యమున్కాకేరంగి జిని దాని ఇండ దగు ఏ పర్వతము 

నద మకుడైన సరస్వతి, వను తుల్య్లో వళముల 4 ఛా ముచానికా, ఆం 

శ్రే, పావనంబుగం జూపట్టు+భవ్యనదిని 

శోణభడ్రాఖగ్టనదమును 4 శుభతరమగు 

నట్టి మహీయనుచేశంబు 4+ వ డి కాన 
= 

నములం వగు కాలమహి యన ఈ చనుష అణ 1459 

శే, బ్రవమాబ, విచేవారా+ష్ట్ర/ముల, మళ. 

వనముల నోసలముల6 4 గాలి నమజకతి 

నలరుచున్న మహో గ్రా మ4ముల నగు మగ 

ధములను౦ బుంక్ర వంగావ్వా4+యముల నెల్ల. ౨౨ 1460 

ఆ, లొ శ కారన్ఫపతి4కుం జ రులకు రాజ థాని యన పురము: + వగ రజతనము 

నకును నాకరవముగు కి పకటఘామినం గాంచి, యచటిస్థలములెన్ష4వరసియరసి 

క, రాముని (ప్రియ రన, స్కాఢిగమకే దశరభునిన్ను మను 4 వెకకుండు ప్ప్న్హల్లా 

మిా-మిసేష్పులు తగంగా నామాట ఫలించునటువొ4నక్పుం డచటకా. ౨౩౪ 

ర జలనిధిమధ్టిస్థ షలముల6 గలపహుషతములను, సుతి న4గరముల నాకా 

లలి శా యకమేందర ౫8 లకిఖరంబుఎను భీతి4కకులగు మనుజుల్, ౨ర౪ 1468 

సీ ఆశ్రయించి యె యుందుశ4రందు. గొం దణయికె ర్మ కీానులునుణే కొంద4 అన్ని మూడం 

'ెదవ్రలయందును 4 వి స్తృతకర్షముల్ కలపహైసు కొంద జు గ్రృతరలోవా 

మయముఖుల్ వాందజు4 మనుజులు జవమునం జనువారలయ్యు మ4ీజరణ మొకటి 

గలవారు మజిఖొంవ 4 జెలమిని మనుజుల భతీంచి యకుయుల్ +బలము గల్లు 

అ. వారు నగుచు నుంద్రు,; + వీరుగాశ మజియుం గర్బ వరాదులగుచుం4గనక రుచిర 
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gir 

తనువు లలరం జూడం + దగియున్నయట్లి కీ,రాతులున్న వారు + భీకిదులయి, ౨౭ 
పకషరహీ తమాంస్కభ శుకులయి దీక్టీపృముబల వసించి సలిల4్యముల యడుగున 
సంచరింపంజూలి 4 సగము మనుష్యు చేహం౦బు సగము వాస్టక్టు4మట్టు లమర, 
అతీభయదాకృతు లొప్పుంగ, నీతిని గిరాతులు తగకా న్యసింతురు మూరు 

ద్దతి వారిగృహములందు౯, తీ తితనయక౯ా వెదకనలయు. 4 జి | 

వేనివడి జంబూద్వ్రీపం,బున నీగతి వెదకి యెగిరి 4 పోంచగినవి తె 
ప్పను దాంటి పోవందగినవియును నగు దీగ్గిషములు పక్కు4లున్నవి సుండీ!, 

మోర లచ్చటి కేగి 4 మించెడు (కృద్దచే నవల రత్నమ్య4యంబు నగుచు 

స_ప్హరాజ్య విభాగ4సవాధికంబయి తేగున టి యవద్వోప4ఉమందు. దనరు, 

గాన నచ్చటి కేగి 4 కలయంగ వెదకి యచ్చటనుండి పయనమె 4 జూతరూప 
మయములా గనులచే 4 మండితంబయి యొప్పునట్టి సువర్తరూ+ప ఫ్టకమవంగం 

బరంగు ద్వీపమ్హునకు. బొండు 4+ సరగ మోర 
లాయవదీగీపమును దాటి 4 నమరదనుజ 
చేవితేంబయి య,భ్ర, ౦బు $ీ శృంగముల స్ప 

నశించు నగమొండు గలదందు 4 భిశిరవమునంగ. 3౦౪ 1468 

. దానింగని వెదకుండట, జానకి నాదీకసముల నెోసంగు గిరులనుం 
గాననముల దుర్లమముల, నానిర్హరములను గీరి 4 నల రెడు సాధిపకా, 3౧౪ 

జలనిధి నిట్లు దాటి చని 4 సత్వర మువ్వలియొడ్దుం జేరి సి 
ద్ధులు నుణీ బారణుల్ నొలువం + దోయము రో క్షముగా౭ జెలంగ' ని 
మేల జవమొప్ప లోంతునయి 4 ముఖ్యమునై. త్గు శొణభద్రమం 
చిలందగు నానదంబుకడ + కేగి యటం దగు శేన్రలం వాగక. 3౨ 1470 

1, వనములయందు నెళ్లైడల 4 వారిజనేత్రను జానకీసతికా 

కం 

క్ష, 

క 

దనుజుని రావణాసురుని శ దత్సరత న్వైదకుండు, స్ప&మెం 

చు నెగడు దీ్వ్వీసమందు. గల4సుందర నిమ్మ టజాలమందు జ 
క_నిగిరిజ ప్ర వావాములం 4 గ మ్రదరీయుతపర్వ తావళి౯. 35 1471 

ననములయందును రావణు, జనకజను౯ వెదకు. డంతం 4 జటులోరి , మయం 

బును మరుదుద్గూతీంబును, ఘననిస్వనయుతము నగుచుం 4 గ్రా లెడు కంథి౯, 

కొని దాని భ యదతటములం, గనంబడు ద్వి పముల నెల్ల ( 4 గలయవెదక6గాం 

జను, నయ్యితుసము ద్రం, బున గురుతనువుల్ చెలంగ 4+ భుజగర్వ్షములక౯,. 3౬ 

తనరుచు. జరకాలముగా, ఘనముగు తుద్చాధపాలయం4+గాం దగు నసుపల్ 

వనజజని నరము: గాంచుట, *ననిశము వాయల గృహించి!యమ్మూా లమున౯. 

3 మార్చితే వ్యా దరీ మ౦ంతఃపర్వతశ్చ వనానిచ-ఆఅనిమూఎలము. 39 త తృాసురామవో కాయా 

కాయాం గృవ్గాంతి నిత్యళ ౩-అసిమాలము ॥ 
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క, మమజుల మైంగున మందు, గనుకా జ ఫ చూడు ఒవ్లై4ఘవవిసస్రైన మె 

కశమ ౪ పశనికేవిత, మును పయి పరోవ్ంచు సంజ మును రూంలు, 32 ల్ " ' Ww క "7 

చ, వకుజుబ చేకిలోం బడక 4 చాంటుయవాయమునం: ప వలడకం 

బున నరుణోడకంబతగుయం + బామ్ భయంకము” చూక్న వెళ్లా 
యు మా 

నహల్పడుచున్న సంద మును 4 గాంచరాలా ౪౫2 బో పీ*కావాపయం 

బునం జెలువొందు నం దష శ మఘమావతకంబు” నావు వాక పకా, 3వ షు ద 

PI మణ నీ పశాలమై 4 మించి పఖ్యాహోమెం బాటు వాసు వొకకొంక శ బూంిపన ల 
భా స చ వా న వటం గాన టకు. మాకు 4 నావెబలడ్చెసమందప ను వక్ష 4రాబ-చిత 

మనుచు. డె ₹ై లాసమ4హోమహీ ధ ముభొం." ఢ నళ నక్షంబయి ళీ మ క వపు ము క 

భూవీ.శంబునున య 4 వాలుపాందు వె వెన లే దూగారమ నాకు? వా స్యవాంబుం 

ఆ. జూడంగబకు మీరు 4 శుభ తవుడిప్షపమం 

జాందు. జక్కు_వీతు 4 న రాక 
చె ౬ 

తులు చెలంగ భయసనళముఖగు నాష్మటుబశో 

ప్పం నసురవరుష్ట్రథలంందు శౌపుడు. ౫౦. L177 

వారలు మం చేవునళా, ధారణ విఖ్యాతి నొండి + ధరకే వ ములక 

కకిఖరంబుబందులా, నోడకం జకియించుచుందు 4 వొంకు 

UK 

xX 

మ ననుజులు వారల పుకును శ వహ్పక సూరుష్షింకు జో౭చవనహ కు 

పృనికరముల్ జపించు గుకు4భావుకడానపటిష్టమం కసం 

ఘనియతేసుప్ర, భావమున 4 గాఢవాత్ం గని సూరక్యశప్తుతై 

వనముల ముస్తుచు౯ా మరలం + బక్పుళశైె అములకా వసించుచుక ర 1479 

ఆ. మరలమరల భాను4ముండలంబును గప్పు, చుందు; కంతే మోర శ*లు గ శక్తి 

నిశకులకు జయింప 4 నించుక యలవి గా, వట్టి మహిమ*ల్లై + యలపచుంట. 

క. కనుచుకా ఘృతసాగరమును, “న కముముగా: జెబం* + శాండి నలప ద్వ 

పని చయముఖ్యముగా మహి, వనకు కుత దీపము న ని4తాంతజవమునక. 

త్తే డధిసము దము కంచము 4 దాంటి శ్యత 

జలదమట్లు వెలుంగుచు 4 నాండ్రభంగ 

సంతతులం దారపహోరంబు4+సరణి మెజణియు 

శీరసాగరమును మిరు + చేరం గలకు, ౪౩ 1139 
* సవాతా బృహ్మతేబోభి వవాన్యహాని రాక్షసాః, అఫ్ పవూ క సాసెష్టైం _ంబం టే వ్య 

ప్తన।$పువ&-ఆనిమా, అవాలేజోభిః గాయ త్రి పఫావె 8-ఆనె వ్యాఖ్య. ఈశాన చేవమున మంచె 

సప,త్నపుంతి 3 నర కెపుంవడివ చే మాక ముకు క హారుకే ద్వీపే పత్నీ దితి యనుమం లేము న 6 ఎం ఉన డాని మును సి కుషహుమునగా 

నుండునని భావించి “వి పృ్కనికకముల్ +. ..గాఢహతింగ ఫో. ఆని జెనియెంపయడిననపి ౫ హించి 

యంనీకరి ంషందగిశది. 

1 1ఓఇ 
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ఆ, దానియంతరమున 4 మానితజాననల్ 

ad 

లే. 

వెలయు కుసుముములను  విలనిళడు వొ 

హామహీజవితతు + లలరు సయ్యపి రాజ 
కములు త త్తరువ్రలు 4 తనరుచుండ, ర౪౮ 1483 

గిరియొండు బువభమన( గాం బరంగును నడ్రానియందు 4 భర్యమయనసు శే 
సరములతోం దగు రాజత, సరసిజములతోం జెలంగు 4 సరసు గననగు౯ా, 

. రాజవాంసలు వెలచేంగి 4 రమణా గీ 

సలుపుచుండంగ నొప్పునాశసరసు జగతి 
యందును సుదర్శనంబన ఖీ ఖ్యాతి గాంచి 

యలరు; నమరులు కీన్నరుల్ థీ యతువరులు. ర్మ 1485 
చారణులు నప్పర,స్ర్రీస, వారముతోం గూడి యందు 4 వారి క్రీడల్ 
వారుతరంబుగ సలుప న, వారితగతి వచ్చుచుంద్రు, థీ వె భవములతోోకా, రో౬ 

వనచరులార! శీరమయ?వారిధీ దాంటినమింద మిరు భూ 
తనిచయభీతిదంబగుచు. 4 దా జలరాసులకెల్ల మిన్నయె 
కోనంబడు శుద్ద వారిగల+కంధి; యటం దగు నౌరగకోపసం 
జనితేము నశ్వవక్తము వి+ళాలమునౌ బడబాగ్నినాంగ నొ 
వ్పీన గురు కేజ మాజలధి+భీమజలంబుల దొగియుండెడు౯. ౪౭4 [167 
గురుతరత _ల్రైెజమునకుల జరా చరములెల్ల మిగుల + జవమునం దగు సా 
గరజలమును బ్రలేయంబునం గర మింధన మగునటండ్రు, + కాలజ్జు లిలక్రా, 

అందు నివసించు జంతువు 4+ లతులబలప 
రాక మో వేతములు నయ్యు 4 నయ్యునాగ్య 
తేజమును గాంచి యోర్వక 4 తీవ్రభీతి 
నణజి చుచుండుట వినంబడు 4 ననవరతము. రా 1489 
ఆకుద్గజల కంధి + కనలం దృ యోదశయోజనదూరనుం 4 దొప్పునుర్వి 
జాత రూపశిలాఖ్థశ4సాంద్రకీ ర్తిం గన్న కనకా ద్రి యొక్కండు + గలదు, గొప్ప 
యాకార మొప్పంగ + నగచరులార! యాయద్రిశృ్ళంగంబున 4 నన్ఫుతకిరణ 
సంకాశమై పుస్ఞ్రథసర సిజిపత్తవి ₹ాలాత మనీతవ4 స్త ధరము నయి 

చే. వేయిశిరములు త్ర భూత్కవితతి _యుక్కు_ 

క్ర 

సడ జగ oy డగ నలరుచు భూస్టల4మెస్ఫి మోయు 

చును ననంతాహ్వయమున ఖా కిని జెలంగు 
నాది శేవువుం నల + రచట మోరు. ౫ 1490 

కనక మయతాలతరు వా, తేనిశేతన మది శిర నీ (శయమునం దగి చ 
క_నివేదిక యొప్పంగాం దనరెడు నాపర్షతా ౫ 4తలమున బెడలౌ . ౫౩ (7 లో న్ 

ఇ! 
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త్తే, తూర్పుదిక్కున శెప్పిగా <4 దోంచునట్లు 

నిల్పి రాశేతవంబును 4 న్ అం దు; 

లాస్థ్రలంబున కవు ఛీ హాటు కమయ 

మైన యుడయాద్ది కేయు క్ష1మయి చెంగు, ౫5 1492 

చ, కనకవికారమ్ మిగుల + గాంతెం చెబంగసచు దానియ గ్ర ము 

యన శత యోజనో గ్ న్నతేము+నై వ వేదికలో హూ బౌ 

వనదినముకా స్పృళించుచును 4 భాసిలుచుండును నందు: దాలవ, 
ఖః 

నిచయముల్ తమాబంముబు 4 నాలకేెజంబులు క్ కారముణ్, స్థన ly 

క, కనకాకృతుత సూర్యని, తనువట్లు హాలంగ్ సుమని! వంబులబతో. 

గనంబడుచుండును, మతి యో, దనవి స న్ఖక4స సమ మలకుకా, 

క, అది దచళశయోజనసమమగు, చుం దగు మహోన్న తిని. జాల 4 4 కోచిలి బాంబూ 

నదమయమె స్థిరమె పెంవుకగకా సా Ph ర్న th 55 Ca) అన్ గ + x ల ల ౮ tt ఈ టా 

చ, వురుషవకరుండు ఏమ్షువట(ం 4 బు బూర్య్తము చా నవనేకనుండి యు 

ర్యోరను బదత్రయాక వర ని 4 స్రైఫ్టనముం నంజ ని హయ్యాకొం 
రా 

చు రమలణ( 'షాల్చునట్టి తజి4నాంపసగు నాతోలిపాక మహీ 

ధరమున నొప్పు శృంగమున 4 దానునిచెకా మతి మేకవందువకొ, ౫౭, 

శే, ఉనిచె రెండవయడుగు నా4యురుతత్యాద్రి 
వర్రమగు మేకు వలరు సొ4వర్ణి మేరు 
వనెడు పేరున స్వన్షాద్రి 4 కది సమాన 

మనుచు( జెప్పుదు రద్దాని 4 నాక లెల్ల. ౫౫౮ 14197 

చ. ఖరకరుండ _స్తమించి "శన4 గాఢమరీ చులలో నిమిడ్షి డే క్రోం 

చు రయము మోజు జంబువన+కోభిలు దీగిపము ను శ్రరంబునక 
దిరిగి ప్రదతేణంబుగ న+తిస్థిరమై మణి యు న్నతంబునై 
పరంగుచునున్న యోాకిఖరశభాగముం కేరియె వన్పడుం దగ౯. ౫౯ 149% 

క, సౌమనసళిఖరమువ నట, భూమీోాసుదులై తపంబు 4+ భూరితరముగా? 

డా మించ నూర్వ్టవక్టులు, నౌ మానులు వాలఖలుష + లనంబడు వా3ల్,౫%ళా 

తే, మజియు వై ఖానసులు కాంతి4మండితులుగం 
గానంబడుదుకు; వన చర కాంచులా ర. 

యుదయగిరికిని చెంత నె + యొప్పు ద్వీప 

మది సుదర్శననామక ౦4 బె చెలంగు. ౬౦ 1500 

ఆ సకలజంతుదృష్టి 4+ సంతతుల్ విషయంబు 

లను గృహీంచు కాంతిం +గినునొ దేని 
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పరిసరమున నట్టి(భానురరవి తేజ 
మలరుచుండు ద్వీప 46 మటం గననగు, ౬౧ 1501 

కే, అది సుదర్శనమ నెకు విఖ్యాతి నొందు 
నుదయగిరికూటముుయందు 4 నొగ గుహాలను 
వనములను రావణాసురు 4జనకతనయ 
వెదకుం డెల్టడ మోరలు 4 విసుగు లేక, ౬౨ 1502 

క, కనకోదయగిరి తేజమ-, ఘన తేజుండై నసూర్య4కాంతియు నొండొం 
టిని ౫సాడియుంటం దొలిసం,ధ్య నెగడు రక్తచ్చవి న్ని*తాంతము జెడ, 

ల్ు - దిక్క_ది మున్ను మే+దినికి లోకమునకు నాదిమద్వారమై 4 యమరునట్టు 
లబ్దమి త్రున కుద4$యన్థా నముగ నిరికంబౌట నీవేరం + దనరు చుండు; 
నుదయాద్రిపృష్ట భా4నోర్విని గలని ంక్స్ రములను గువాలను + రావణాఖ్యు 
జానకీ కెదకుండు 4 సర్ప్వస్థలంబుల; నయ్యుదయాద్రికి + నవలిభాగ 

"తే. మంచు రవిచం దృసంచార 4 మరయ లేదు 
గాన గాధాంధకారంబు+గాంగ నుంట 

నవురు లే యుంద్రు, కనుక నె 4 యన్వులకది 
యప్ర వేశ్వముగానుండు 4 నతిభయదము. ౬౬ 1504 

క, వనచరులారా! నేంజె, ప్పని పరత గువాలయందు 4 వనముల నన్నిం 
టను సీతను వెదకుండు చృయ్యన; నియ్య వె వనచరులకు 4 నగు నరుగంగకా, 

"లే. అవలిభాగమునకు సూరుర్ణిం + డరగండొట 
గ్రామనగరాదిపరిమితీం 4 గనకయు౦డు6 
గాన నెజుంగము; మారును 4 గడశ నుదయ 

పర్వతము దాంకం బోయి వేశ4ర్పటితపమున. ౬.౮౪ 1506 
క, జనకజ యుండెడు తావును, ననుజుని వాసస్థలంబు. 4 దగ గని మాసం 

బును నిండక మునువే రాంజను; నెలనిండినను రాక 4 సమదస్ఫూ రికా, 

ఆ, మనలువా(డు నిజము 4 మరణశీతకును నుర్ష్ముండగు; సీతంగాంచి+యొక్కలీతిం 
గార్యసిద్ధినొంది 4 కడువడి మరలుండు, వనచేం ద్రు,లార! 4 వొరుషమున., ౭0 

చ, వననిచయా భఖిమండితము 4 వాసవ్ర వ్రీతికిం బాత్రమైన తూ 
ర్పున నిపుణంబుగా వెదకి 4 భూపతీనాయకుండై న రాముభా 
రను బృథివితేనూజ గనుళనట్ట యద్భష్టము. గాంతు లేని మి 
రనుపముసౌఖ్యముం గనుదు 4 రచ్చటనుండి యె వచ్చివంతట౯, ౭౧ 1509 

నలువదియవ సర్షము సంపూర్ణ ము, 
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అ శాం వ జా న 
నడా ప్పతన యు డిపిషిధి, మనక వా సర బలంబు। శ గుడీ వల తా 

కావకుం ఒంచ యవంతర, మున నధిలో ముం ఓ వళ్క4మువబుదిల ఘనముబక్ 
రా a 

తృజుంచైన నీలు 4 వానుమను ఘనునిక్, ౧ 

ఆక బశాలికా య శీ మన ప యోనికనూ=జు( క్ఞగుదాంబగంకుసి 4 నానుహో తై, 

నై 2స్హ జంప , వి+ఖ్యాడువి శ గుఖ్ము గజ, “వాక, సుహేణశవణు, వ.మఘ 

లను, మైందు, మజ ద్చాప వ4దుని, మెజయునిి గంద్దదమూదను నగ్నికుశమాపవె న 

యట్టియుల్కాముఖు: 4 ఖనన వనవంగుండ నం బరలెకునాడ్తి నిళరునపకా క 
ఫి _ 

._ నుమునవ వేగంబునకా మించు 4 మహిత బలుఐ 

నంగ దాడుల బోనం + నాజ్ఞనొసఃా 

కాళకు; సూరవిశకాన మజ 

వముశం బోవం%ం దగచానిశవలచి యంచి, ౫ 1512 

శనకుం గలపేవలలో, ఘనమిదియె యనుచు జెప్పం4గాల దగుచానిం 

బని౭ెను వాసికి ముందు“ జనా వగునంచు బుద్ది*చాతుక్ణ మునక. ౬ 
అ 

పు పల్లం థి జక్క_్డంగ సీక్ 

ప్రభావ(కోభితు కగుచుకా2౭ 1511 

న్రివముు కెయింటను బహూ, తసరముబుం డ్ గెంను నిశతాంతము బెడ గ్ 

ధరనోప్పు వింధ్యాభాధర,ఇరమును గన్ వెవకుం సందు 4 వనచకులారా.. ౭౪ 

ఉరగనిపే.వితంబగుచు 4 నుగృతవాకృతి దుక్షమంబు 76 

బరలాడున రడ చానదిని; + భవ్ఫుతరంబగు గాతమిోానదికా 

తేన కరిగి లేక యె యె4సం7డు కృష్ణను బూజ్యమె భయం 

కర ఫల సేవితంబునయి శీ కా, లెడు నావరచాతరం న్ణికా, 1516 

BA ప్పవగకు(డు వారికి నట, జవమున దుక్షనుష 

తి వివరణముగను డెల్పాను,, సుపిమజలు బు ఇ భక 

కో 

కే, ఉత్కలను మేఖలానది + నొగి డశార్హ 

సీ 

జవపదంబున6 గల నగ 4కసచయముప 

నశ్వ్రవంతంబనంగ విశ4ఖ్యాతి నొందు 

నయ్యవంతిని వెవరకుండీ + యపమువమున. ౧౦ 157 

సరసవిదర్భ బేశకంబుల, బు బుడి షక దెళింబుల, మణి మాహీశనకము అనంగ 

నలరు బేశంబుల 4 నై వంగ, కళింగ, కారకము; నెల్లళక్ డల నముతీియా( UM 

వా వా. నా ాకతతాలాాా అవు లా గా రానాను - mm 

1 వానరా నఖిలక్షి తాకా-ఆని యూ _ము, పరాక్రి మమువం జు గవ చాన ము తె సుహో, త్తి ంచే 

భరారిం చ-ఆనిమోొ ము 
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బర్వతకం దర వారతేరం గిణేపరివృత దండ కవన మునందుం 
దనరుగోడావరీ4తటముల వెదకు 6డీ యాం ధపుండ్ర డ్రములంబాం+డ్యములంజోళ 

శే, జనపదంబుల. గరళ 4జ నపదము=) 

నెల్లెకల "కి చూడుండీ 4 యెల్ల ధాతు 

వులం జెలంగుచు సిరులను 4 గులుకుచు( దగు 

నట్టి సహ్యాద్రి కిని మోర 4+ లరుగ డగును. ౧కి 1518 

క్ అతిచిత్ర నిఖ్టరములం బుప్పీతకాననములను మతీయు. 4 బృథధుచందనవృ 

కుతతుల నానహ్య్య ద్రియు, మితి లేనీవిభాలి తనర 4 మించుచు నుండు౯. ౧౪౮ 

ఆ, వెదకుం డందుు నచట + ఏిములజలంబుల, వెలసి భద వ దమయి + విబుధ వేశ్య 

లలకుచుండ నొప్పు4నట్టి కావేరిని, గాంచంగలరు; వ్పపం 4 గడలి యరుగ, 

చ, మలయగిరీం ద్ర శృంగమున + మానిత లేజుని భాస్కరోపమో 

జ పలుని నగ స్త క్టిమౌానికుల4వర్యునిం జూడంగలారు) మోర లి 

మ్సుల మవానీయుండై. న ముని4ముఖ్యుని దర్శనలబ్ధభాగ్యు లై 

చలి తదీయభూరికృషం + వంది యతం కనుపరేగ నవ్షలకా. ౧౬ 15921 

క, చనిచని గ్రావో క్రాంతం, బును శె వలినీవతేంస్మమునునయి చెలునం 

బున నొప్పు తాన్రైపర్ణిని, వనచపలారా! తదింపథవలయుం౦ జుండీ! ౧౭ 1522 

చ, సురుచిరచందనాభపరి+నో భితసుస్థ "ముల్ తగ న నో 
వారతను వొప్పంగా. వ, యుని($యంతికముం దమి. బొందు ప్రా ఢసుం 

దరినలె. దామ్రపర్టి నిజ4నాథు సముద్రుని బొందుచున్న; దో 

వరకవులార! యానదిని 4 బాసి యొకించుక దూర మేగినకా. ౧౮ 1523 

సే, పాండ్య భూ నాయ కేం దు ని ద్వారమందుం 

గనకమయమును దివ్యముకామణి గణ 

భూమి తము న మునునయి 4 పొలు చుచున్న 

యాకవాటముం గనంగల 4 రణ ఫలము. ౧౯ 1524 

సీ అవల సాగర మొంది 4 యద్దాని చదాంటంగ? దగిన ప్పయత్నే ంబు(4దగును జేయ 

నంబురాశ్యంతేరశమందు నగ _న్త్యనివీ_ప్తమై తరుతతిం + జెలంగ పర్వ 
త్రో _త్రమంబును నసాగ4నొప్పు మహేం ద్రా ది దికలదది నిరులనుశిగు లుకుచుండు. 

జి త్ర ద్రుమంబులం 4 జిత్త లతాదులం దగ హేనుమయనుయి 4 తా మహోర్ష 

* త శవాంధా)ం శ్చ పుండ్రాం శ్చ చోళా న్నాండ్యా నృశేరథొకొ-ఆనిమాలము. రామొ 
భా 

యణకాలమున కాం ధ్ర, దేళ మున్నట్టు స్పష్ట మగు చున్నది. ఆం భృభావ యిటీవల + బు ట్రింపయిడీన 

దనుదుర్వాదము నిది శో వైవంగలదు నునుస్యృృతియందును ఆంధ్ర జనులనుకేబ్దము గలదు, 

న గ్గ న స + p చ్చి టి 3 (శ్రీమద్రామాయణ మిటీనల ననగా (క్రీస్తుళకమున నత్యల్పకాలము కిందట 6 బుట్టినదను కువివాద 

మునకు తాష్ట్రీంభాఐమే బదులుగా నగునని యెన్నుట మంచిది, 
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ఆ, వంబు నానియుండ 4+ వాసవుం డమరయు, క జః క 

మానృశంబుం జార4ణకానలి సిజ్షానిప్రుతంబునెట నాశం 4 దలంచి దాని, 2౨ 
కక 

మెల లి బగ ఖా జగ న 
॥ 

క, వ తిపకంబున మునిసం, తతిజెడం తూాడి జిం + వవజలములం 
ధా 

ఖో 
2 ry. అ bm షై 

చో 

ఆ. జలభినడుమ డిగ్టిష4స కమం బెన్వల్, ఆరనుందు వకహథతకి నవ్య 
ca 

మగుచు యోజవశకథమాయకె దగ దీ ప, కుయితేవక్పుచుండ4నందు మాకు, 
— 

క జనకజ వెనకు దీపం, మున వందిత క స్థలములం ఖా టాంచి యటం 

జని మూచినంక కంశును, ఘనమగు యత్నమున వెవకకఖటాం దగు నీకలా, 

“చ, వినుండది దువబుడియయి వృత ంప్తువ వైమూన తేజు 

దనుజవేణ్యు. డై సేనకు ఛీ న్ప్వాక వమ కుచె వ వడా 
ఫా 2 స్ర నావా క్ 

ఖుష్టనకు నివాసభూమియయి 4 మొస్తూచునుండును డాని కొ శరం 

బున నట యామ్యునీర ధికి 4 బొల్పగు మధష్టిము భాగ కుందునుక్, ౨౬. 159 

-జే. కలదు శాతుసి యొక తే యం4నారకాఖివ్ట 

యద్ది జంతూత్క్మ్రముబ కాశ4యలను బట్టి 

వానినికా లాగుకొని డిను + వవచేంద్రు, 

లార! యాదీషిషమండెల్చ + మోప వెకకి,. ౨౬౫ 1580 

క. కలదిట లేదని నిశ్చయ, కలితాంక-కరణులగుచు + ఘన కేజుండై 

యలనెడు రామువిపత్నెని గలయక్ “వెడకుండు శంక + గడచనువజకుకా, 

వ్ అంత లంకాద్ప్రప 4 వువలీల దాటి వే నృత యోడనమ్ములు + చని కడలిని 

సిద్దచారణ సంఘ కే వితంబయి: సంపవలు గులు, రెందు ప్రశ+ీక్కలను నూర్య 

చంద్రసంకాశసు+చ్భామయలు త సాగరాంబు వేపి తేనుయి 4 యతివిశాల 

కృంగసంవృతేమయి 4 హైబంగి నుంబ-మును రాపాడుచున్న కశరంే బల: చుం 

ఆ. బుష్పీశకమనంగ 4+ భూభరం బొకండుండు 

దశీ ణాయనమున 4 దానం గనక 

విఖరమందు రవియు( 4 జెందియు౦దును వెండీ 

నిఖరమందు శశియు( 4 జెలంచగుచుండు. 30; 1582 

శూరులు కృతభ్నుసా స్తికు, లారమ్ధున గేం్రవ్ర, మరసి 4 యద్దానీ గనం 

గాలేకము తలలు సోంకంగ, మోరాన మునకు యొక్కీ + మిధ లేశనుతక. 

క. కనుంగొను(డీ' దుర్ధక్షులు కవుకళా బరగ్టితము డానిం + గడచి యవల యో 

క, 

* ఇంతకుముందు కావణు(6డు రావణాసురునివివాస మెందయగలదని చ చంప సు గ్మీవుండం 

నాకు చెల్యద నెను. ఇపుడు హనుమచాదుం కెట్టు బంకావార౭ం జు నమ్మప్రృశ్నమున కాస్థల 

స పు వాయండియెను గాన నాసలమునం గుదాొనిం జాచావది, 

మునే సమాధానము బాయ 
స్థల 
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జనములు పదునాల్లు చన గనంబడు నొకపరగతంబు 4 ఘనశ్ళంగములకా 
క, దానిం గనుంగొన దుర్గమ, మెనట్టి పథంబులందు + నరుగందగు నో 

వానరులారా' యాగరి జా నామము సూర్యవంత +మన విస్తృతమా, ౩3 
చ. జనకజ నచ్చటకా వెనకి 4 చయ్యనం బోవంగ వె ద్యుతంబునా 

వినుతిని గన్న పర్వతము 4 వింతగ గన్సడుం; గాంజ్నీతంబులం 
గనందణగు సతృలంబులను + లాలుచు వృతము లొప్పు నెప్పుడు 
మనమున కింపుగా. జెలంి 4 త్యాధరమయ్యది యొస్పెడుంజు+డీ!, 354 1586 

చ. ధర:శిధ రేంద్ర మందు నటం + దద్దులకే తగియున్న యాఫలో 

తరముల మూలసంతతిం ద4గం దిని చక్కని తేనె లాని యూ 

గిరిపతి దాటి వే యవలి+కిం జను; డందును దృష్టిచి త్తని 
ర్భృరముదమిచ్చు కుంజరథ4రాధర మొక్క_(డు గానన య్య డుక్, 53౫% 1507 

క సురశిల్పి యగసు స్తుష్టన కా, ధరముం చే యూజనాయ4+4కము ,పహానుము సుం 
దరరత్నభూవి.తమునై , యరయంగ దళ యోజనోచ్చరోయంబునం దగుచు౯, 

క. సీరులలర న్నిరించెను;, సురుచిరభవనంబు; నచట + సౌంపయి కాకో 
దరములకు6 బుట్టినిల్లగు, పురమది భోగవతి యనంగం 4 బొదలుం జుండీ!, 3౭ 

ఆ, అతివిశాలకక్ష్య 4 4 లలరంగ నంతటం గానలడుచు శత్రు ఉగసణమునకు న 
భేద మగుచు ఘోర4వివముల నతితీక్ల, దంప్ట) లమర నొవ్పీ + దర్ప వులర, 

క, కనదురు చేవాంబుల నొవ్పినపన్నగ వితతి చేత 4 వింతగ నేచే 
శను గావంబడుచు నుండును, వినుండట చాసుకియు నలరు4వివ ధర పతియై, 

తే, ప్రాజ్ఞ జ్ఞో వర్యుం డతేండు; తే4త్సే త్రనమున 
నంళేటను ర్రాముపల్నిని 4 నరయనలయు 
డాని చెంత రవాస్యసుస్థలము అలరు 

వానియండంతటం జూడ్ 4వలయు? దిరిగి, ౩౯ా 1542 
క. చనుం డవ్వల బుహభావ్వాయ, మున6 దగుపర్వతము రత్న శములందగి చెన్నం 

గని వృపభాకృతి నొప్పుచుం, గనుపట్టును; దానియంచది 4 కవినరులారా!, 

శే + దివచందనవృజుముల్ + దీటులేక 
యలరు గోరోచనపుం జాయ 4 నందుం గొన్ని 
పద్మదళ కాంతి గొన్ని హా4నినవహురీ తిం 

గా వారిశ్యామరీతింగాం 4 గ్రాలు గొన్ని. రణ, 1544 
క, వనచరులారా! యాచం,దషరాళి నొకప్పుడేని + తమిచే ముట్టం 

గనురాదు భయదరూపం,బునల డగు గంధర్వవికతి 4 పూనిక దానిక. ఈ9 

సీ కాచుచుండును నట్టిథగంధర్వు లవ్వారు రోహితులనంబడి 4 రూఢికెక్కు 
చుందురు; శే ం₹_లూము ( 4 డగ 'లేజుండై. న గ్రామణియును శ్మాస్త్రళనామ భేయుం 
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డమ్లుకు బులు ఎ భె డనుపంచళంధ కంకులు. నూరవ హోలోహతపముంద్నో; 
కందు ఒకి శ్ర కృశకషము గామంచైవ బాంబు అపవిక్షశ్మపు భు వ్రు 

ణ్ 
గా " 

జే, వంయునుం చంక, పల యంబుశవందు: 2 2 
ee by th 

సంగ స్వక్షంబును దెయించి4నట వావ 
లు 

బతుబ తే జంబులం దగ్ తట యందు మంకు న 

ని కవల: వెత్య = వక్ కథయా త్తు పండి. కరర. ౧16 

క. దాకుణమె కనంబ సున 5 పోరందగు తమసువేక: 4 ౨హూడి రవినుతుం 
డై నాజలు యమునకు దు,రాషాకువకుక్ కాజధాని 4 వవచకులాకా', కంకి 

క, కనుకకా మో కద్దానిం, గనంబోయగ; డొంక కౌౌర్య4కలి లీతులె యువక 
జనుటకు వెడకుటకుకా మాకును చదగిళడి యింేనజుకె 4 కుంభివియందు రడ 

'కే.అవలిమార్షము గమునశ4 క్ర ధికుకై న 
వారలకునై వం జదచతాక క్యా వజలుచుండు 

నావచెంచిన ఏన పట్ల జూాశ్లనకిని పెకి 

యితవభూ+ములయందు నే4యేవిధముల. ర౭ 549 

క, చని వెనక(దగునొా యట్టు బు, జనకజ వెవకుండు వెనకే 4 చమచెండు; ముదా 

జను మాసములోపల సీ తను గాంచితి నంచు నెవండు 4 శప్పక నాతో౯ా, 

=. చెప్పునో వాండు వె భవసిద్ధి మకు 

మానము నొంది | సోగా ?/ముండితుంయి 

సుఖముగా నెప్పు సంచకిం4చును వతండు; 

వానిక్న్నం బ్రియుండు నెంవ్యండగు నాకు! ఈల [కిన్ ప 

జే. నాదు ప్రా ణాళికం+ు వాశనరుం శశండ్కె యెక్కు_ండగు నెన్నితప్పుల(చేని చేసి 

నను సుబంధువువలె నగు + వినుడు మోర్కజతులబబ శే ెర్థసద్దుణ 4 

క, జనియించి సతు లంబుళం దనరారెడువారుగాన 4 ధా త్రీనుశ్త సీ 
తను జూచునట్లుగాం జుక్కనియశ్నము లెక్నియేని 4 గాపింపండగులా, ౫౦4 

mm 

నలువదియొకటవ సక్షము సంవూర్ష ము, 
రొ 

రీ ఎన సక్షము, 

“క, హనుమ మత్స ముఖుల దయీణమున కివ్విధిం బంచి మేఘు(మున కుద్దిన నొ 
ప్పినవాని సుషేణుండన్కు వన చర పతి. దారతేం క్రి 4 భయకృదాాక్యనా. ౧౪ 

౩౯ తశనమావును గని భాస్మ_ర,కనయుయకు నోసిలిని. బటి + కౌ నతని నె 

1 ఆబృవీ వ్మేఘసంకాశమ్-ఆనిమాలము. 2 ఆబ్బ ఫి తా రెంజల్ ర్వాక్యు మఖిగమ్య ప్ప ణత్య 
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ర్కొని మ్రుక్కి పల్కె నుజియున్సు నున తేజుని భూరకీక్కగణపరివృతుని కా, 
కే, ఇంద్రతుల్యద్యుతిని దగి 4 నెసంయవాని, బుద్ధిని క్క నుసంపన్ను + నిద్ధమూ రి 

వైన లేయసమానప్ర 4భావిశేము, నమ్మరీచ్య గ పుక్తుని 4 నగచనేంద్రు. 5 1656 
క. ఆతనియనుజూతుల విఖ్యాతుల మారీచనామ 4 మందినవారికా 

బ్రీతిని గని పడమరకును, నీతంగన6 బంపందలంచి 4 చెలణసచు ననియెక. రో 
క. వనచరులార! సుషేణుని, ఘనబలు ముఖ్యుని దలంచి 4 గదలి కవీగణం 

బును నియుతద్వయమును గొని,చని జానకి వెదకవలయు 4 సర్వస్థలులకా. ౫% 
సి వనచరులార! వే 4 చని సురాష్ట్ర్రంబుల బాస్లాకంబుల నతి4భయదములగు 

ఫరార చెశంబుల 4 సాంది సమృద్ధి చేం దగి రవుణీయంబు 4 లగు జనపద 
ముల వికాలపురాళిం 4 గలయంగ వెదకుచు: బున్నాగననమును 4 బొగడ చెట్టు 
ఏరిగిచెట్లును గల్లి 4 వెలయుకువీ ఖ్యాతీజన పదంబును మజీశయును గడంకం 

తే, గేతకనమూహావనముల 4 సీతవెదుక 
వలయు? బడమరదిక్కుగా + నాజటునదుల 

లీశత్రలజలంబులను గల్లి 4 చెబంగువాని(. 

బావనం౦బులం దాపస4వనవితతుల. ౮౪ 1559 
క, వనముల సుదుక్షమంబుల, ఘనగిరులను వెదకు డవలం 4 గడం౭గి మరుధం 

తిని గండోపలముల భూ, ధ్ర నికరనృతి దుర్గమముగం 4 దగు పడమరనుకొ, ౯ 
క, కలయక వెదకుచు. బశ్చిము జలనిధిదరి. జేరి తిముల+సంతతిన కం 

బులం గూడి కలత ౧బెట్టంగ, నలవియె గాకుండ నలరు ౪ నద్దానిం దగకా, 
క, కనంగలరు మూరు మిీాసరి, జనులగు వానరులు వ్రీతి + సంధిల్ల గ నం 

దు నలరు శేతకీవండం,బునను డమాలాటన్రలను + బొల్పమరంగళ౯ా, ౧౧౪ 
తే. నారికేళ ననంబుల, 4 గోరికోరి, విహారణము సల్పంగల రందు 4 విపులజలధి 

వెలయొడ్డునం దగు పర్వ తాళులందు, వనములందును సీతను 4 గనంగందగును. 
క్ల దనుజేంద్రు రావణాసురు(, గనందగు నందుండునేమొ 4 కడుంబూనిక; నం 

దును వెదకి యవ్వలం జని,*చని ముర చీపట్టణమును 4 జటిపురవరముకా. ౧9 
సీ. అవల నొప్పుల గుల్కు4నట్టి యవంతిని నంగలోపావాష్టయ + మట్లలత్నీ 

తంబనువనమును 4 ధరణినందు విశాలములగు రాష్ట్రంబుల 4 ముఖస్టిప త్ర 
నములను వెదకుండు 4 విములచి త్రను నీత, సింధునదంబు తా4నింధువందు 
సంగమిం చెడునట్టి థీ స్థలమున. బరుత మతీవిళాలోన్నతు 4 లమర నూజు 

లే. శృంగములు చెన్నుమోరంగల 4 జెలంగుచున్న 
తరువరంబుల చే హేను4గిరి యనంగ 

ఖా లి గాంచినయది మోకు. 4 గానంబడును; 
భవ్యతత్సానువుల సింహ4+పటల మలరు. ౧౫% 1505 

* మరఠశీవ శ్లనంచైవ రమ్యంవై న జటీపుఠమ్-ఆనిమాలము, 
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అయిన. 
- _ eR aml మంజు సనుంగం లును ముక న ప కం అ [1 

బాట జో 

* సప్లములట్ 
బట 

శాన ణః అభి పై " ల అనికము వుండడు సెస్లబమువనువ. మహాక వం క శ్రములు ఒబంలమబుకకొ, గాక 
| 

జవియిం చుచు సుజ ములక లె, పిశావముశ్ చోయు చువట 4విహాైంచూ: కకక, 

తే, మదముశేం గన్నుగావక శీ మలయు వః 
తగరాధరశ్ళృంగంబు 4 (గా 

వహీమముగా' నొప్పీ చిత్రద్రు+ముముఐం జై 

యంఒజరము: చాంకునుండు నశీయ్య ది వివా. ౧౮ 1563 శ ఇ లో ee 

హా గ 

చ, ఏింసిత కానా లం శ బ్బ ఢ్వాతమాజ ను జాగ హాకు 

Af వా కలయంగ సంచ3ంచి చు సఎ వ మునవదు? 
అ 

వ్వలయక పోవ నందు, వద్ది కాంచనం క పయోజడనంబు] 

శప మాకం సన 

చెబంను( జాకంగలప దానికి ఖరవరము 

వెని బెర్కొనినట్టుగా 4 వెలయుడాని 
యందు ౭ బలవంతులయి యగ్నిశయట్లలకుచు, ౨౩ 1బీ! | 

క, అకిభయదాకృతు లలకంగ, సతకంబును గామహాహ్మసరడి నలకుచుకా 
డ్రైతిలేకయె గంధర్వులు, విశతంబగు మహీమ నుందు, 4 4 వేడుక లబరకా, 

క, పరువదినాలుగుకోటులు, పపంగెదు నవ్వా౭సంఖన్టి ఉత వారలు భ్చ్రిళ్ళీ 

 కరశేదంబుల వేలుగ , గరిక్శృంగమువందు మం ద్రు 4 కేవలకశ కి౯ా 2౧ 1578 

సీ ఛభయదకూపులునగు 4 వానకుల్ మీసను వాకిశంతెకును భోశవంగం బళదు 
త త్రత్యపలములః + డసిం గాంచి కోయం%*ల బూనంగౌా దించు+కేని వాని 
వారు చూడగ మపహో+పికులు బలయుతుల్ నాకులు గావ్రున 4 నేకివై న 

నెదిరింపకాక యే 4 యెసంగుచుందుకు మజి యందున్న ఫలముల4నచటి మూల 
ఆ, ములను గాచుచుం ద్రు 4 మూలపలంబుల 

గొన నాళమిరు 4 గనక నీత్త 
వెదకవలయు నచటం 4+ దదుషగశభయంబు 

నై జకపితం బూని4నం చొసఃగదు ౩౪ 1514 

క. జలధి మతికొంతయేగంగ, విలసిత వై మార్య కాంతి + వెలయల వ వజం 
బులవణె నతికఠినం జై, పొలుపగు శరులతల మనసులు + భాధ ధమ్మందు౯. 3% 

తే. న వజ జృాపరషీతమనునది + + నణలుచుంచు: 

రపషేదల 'జెన్నుమిజీ ఊమమో4జనళతో న్న 
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తిని వెలుంగు చునుండు నో4వనచశేం ద్రు, 
| ఇ సహార ౩ జ ఛా లార' యద్దానిగుహలతలో 4 మోరు పూని. ౨౫౪ 1516 

5, జనకజ వెదకకొనలయుకొ;, గనుచును నీరీతి లవణ4కంధిని బోవం 

గను దానిచతున్ధాంశం, బున నొప్పును జ కృవంతే4ము నిచులు గులుకకా, 

లల - విక్వకర్మయు నట 4 వెయియంగంబుల మించుచక్రంబు నిశర్మించె మున్ను 

తత్ప్చర్వతమున ౦ బెశిడను జాంతే కును మును నురడై త్యులక గుసంథగ రమునందు 

బురుపో త్తమాకృతిం4బొదలి దకృముతన్నునరయుచుం బోవహ+యా స్యుండ నంగ 

నొప్పుదానవు జంపీ 4 యుగృచ క్రంబును గ్ నియెను; మటిపంచ4జనుని జంవీ 

ఆ, వాని యస్థియగుచు థీ భానియ కంఫుంబుం, బాంచజన్యమనంగం $ బరలసదాని 

సంగ హీర నట్లిశకె లంబునం గల, సానువులను గుహల + జనకతనయ, 

క. దను జేంద్రుని వెదకొంగాల జను; నజువదియోజనముల 4 సరణి నవల శ్రీ 

ఘనమై సువర్ల మయకశ్ళం, గ నికఠమున వెలయు చున్న+మ్యాధర మలరు౯. ౨౯ 

ఆ. అది యగాధమైన 46 యంబుధిలోన వ,రాహాపర్వీతేమన 4+ రాజిలు నట 

భర్యరూపమైన 4 ప్రాష్ట్యోతిషంబను, పురము గలదు తన్న4గరమునందె, 306 

“క, నరకావ్వయమున దుస్ట్రా, సురుం జొండు వసించు చుండు,+త్ శిధరమునం 
దరయ విచిత్ర ప్రస్థో, త్యరమునం బెనుగువాలయందు: 4 గాంతను చనుజు౯, 

క్, చెదకకావలయు at, వినపక౯ా వేలొండుకొండ + విలసిలుం దద్భూ 

ఛ్ దయితుని గువాలయంతరృుము దగకా సౌవర్హ మగుచు + మోదంబాొనంగ౯. 

"లే. దానిభాగములెల్లను 4 ద ప్పకనక 
మయములై యుండు నిర్హరథమహి తధార 

లలర నొప్పును దద్దిరథయందు గజవ 

రావాసింవాములుం బులుల్ 4 రవముచేసీ, 35 1583 

క ప్రతీరవమును వినీ “రో, దతి నెప్పుడు నజచుచుండు 4 దానికీం చా బే 

ప్రతిశబ్దంబుగం దత్ప,ర్వతవమున శారి మాాళ్వుం డగుచు 4 రహి సిదు లలరకొ, 

క, సురపతియ ఖి పే. కము నిిర్ణరతతి చెం జేయ(బడియె + రమస్టగీరియు ని 

ద్ధర మేసఘువంళే మనం గాం బరంగును; వాఠిపాలితమగు 4+ పర్వత వరము౯. 9౫4 

ఆ, దాటి యవల బాల4శరణివర్ల ములయి, యంతటను బ్ర కౌశ 4మంది కనక 

* గ్ర త త్ర ప్రాగ్ల్యోతిషం నామ జాతరూపమయం పురం, యస్మి కొ వసతి దుష్టాత్మా నరకో నామ 

జఆజానస8- అనిమా, మ్రాస్టో్ట్రతిసపురయు న నరక దానవుడు కలదని యాక్లోకమున నుండుటం గాంచి 

కొందఅం పండీతమన్యులు రామాయణ మిటీవల రచింపంబడినదని వాదించుచున్నాారు. నరక్చాన 

వులు పెక్కుమంది గలరనియు( గృప్ష ద్వేషి, యగునర కాసురుండు భూపుత్రుండనియు వారటు (గరు 

కాబోలు. పాప మిట్లు శెలివితక్కు_నను పెల్లి డిం చుకొనుటకన్న నూరకుండుట మేలు. 
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ఛే (RA న ళ్ణ నప్పు యు క కము,ఐను జెబంగప కొంక4బును “కుందు, 

గా | గో 

షీ గ J eh 

(e ఇన్ (1 న! {2 

కకుశిలాదుల 'సచా+తపనీయమయముైై యలసము నీయందు4౬ఒపీ వసించు 

తే. చేవగంధర్టుడానవుల్ 4 దివ్వృకుచుల 

ర కవక్తులుగా నయి 4 కము భక 

కళల నొప్పాషచుండంగాం 4 గణము సతత 

మనుము వకమిచ్చె; నాడే ల4మునను జేకి, ౫౦ “బక? 

క, అనిలులు విక దేవక, ను వస సష్టకము నమకశలుక్ శ నాయం 

తనమున నప్పకగీతే వక్కమున రవిం గాంచుచును వాస శ ముక్కు ₹= మిక్. 

క, వహారిదళ్వుండు తత్పూజల, నేనం గై కొనుచు Pres 

ద్వరం జని భాతాలికగో,చరుంశగు; నావర్ణి మేక4వై బమ్తునకుకా, ౨. 1039 

జే. అ స్తగిరికిని నంతర + మరయంగ ద 

యోజనములుంకు నద్దాని 4 నొక్క గడియ 

కాలమున దాటి భాముండు 4+ కేకు కశయమువ 

న_స్పకిఖరంబుం జేరు; న4 మ్య ద్రియందు. రం 1౬90 

కః కలదొండు నిఖరమందుం, గల డడానిషయి విశ్వ4కర్యరచికిమై 

జలజాతమి శత సన్నిభ,ము లలితమును నైన భవనశము మహీతమగుచుకొ. రక 

క దానికీ? జుట్టును సౌాధపి, ఊొనము చెలువారూ: బవావి4థధపత శ్రుల చేం 

గానంబడుజీరువరము ల్క డ్రానికి నలుప్తక్కలను నిశతాంకేం బంకుల, చోర 

చ. వినుడడి పాశవాస్తుకయి 4 వి్రుతకీ కియునై న పాకి యుం 

డు నిలయ; మ మస్తశె అము గ4సుం బొలుపాలెడు మేకుభూధ్రముం 

గనియెడు నుధ్యి భాగమున. + గర్భుర హాపముగాా: జెలంగుచు౯ 

గన దశకూటయు క్షమయి $ (క్రాలుచు భవ్వసు వేది కావృతం 

బును నగు తాళవృత వటం 4 హాలును దర్శన యోగ్యమై శగ౯ా, ౬ 1595 

శే ధర్మ వే త్తయు స్వతపఃప్రశళథానపూజి 

తుండు శతానందునకు సమాళనుండునునై న 

మేరుసావర్షి యనువేర +మించునాతం 

డలను సాన వర్షి మేరును(హోద్రి యందు, ఈ 1594 

క, జందుంగల దుక క్లనుస్థలు, లందు౯ నరనులను నదులశ+యందును మోరల్ 

పొందుగ జూనకిని౯ వెద,కందగు రావణుని శ్ర దశగా శౌర్ధములక్ . దళ 
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చ, 

cer 

ఖరకరురీతిగా మిగుల + గ్రాలెడు నామునికెంతొ భ_క్టి మో 

శరములు చేంరోంక హి త4సిద్ధిని గోరుచు (మొక్కి జానకీ 

తరుణి స సవ శతీనెబ్బను నిశతాంతము పృశ్వ మొనర్చుం డాదివా 

, త్రీయామపోయిన జ4+4గంబునం గస్చడి స్వ ప్రభానళికా, రగా 1596 

. ఉదయపరగ్షీతేంబు 4+ మొదలుగ నస్తాద్రి, వణకు. గలుగుభూామి4భాగమందు 

నంధ కారమణంచి + యస్తాద్రినిం వేరు;, వనచశేంద్రులార! 4 వినుడు మారు, 

. చేను జెప్పినదనుకనే + వానరులకు 

నరుగ శక్యము మోాందటిథయ వని రవియు. 

గాన రామిని బీకట్లు థీ గమ్ యెమి 

తెలియకుంటను మాకును 4 చెలియ దవల, ౫౧ 1598 

. ఖురకరు డడ _స్తమించు గిరె¢కాంతుని దా (శను బోయి మోర లా 

సురరిపు( డున్న తావు రఘు4కూరుని పత్నీ వనీంచు వోటు వే 

యరయుచు నొక్క_మాసమున 4 కందబు వేరుండు వచ్చియిందు; ks 

వ్వరునను వొద్దుదాంటకుండు 4 వధ్యుండె యానటు దాటు నేనియుకా, ౫౨౪ 

నామామ యీసుపేణుండు, తామహీ కూరుండు మిమ్ము 4 దమింగూడియె క్రీ 

రామునిపక్సిని వెదకం, గా మైకొచె రాంగ మిరు శీ కడుయత్నమున౯ా, ౫9 

. అతండు వచించినపనుల౯ా, హీితములెయని యాలకించి 4 యెల్లరు విని యా 

గతివ ర్రింపుండు గురుభుజుం డితండు గురుండగును శ్వళురుం 4 డిద్ధబలుండునే”. 

పోరును సంగరములలో, శూరులు కార్యంబు లిట్లి4చొప్పునం జేయం 
గా రహీం దనరు నటంచని, దీరతనియనుంబుం జేయు 4 ధీయుతులుగడా, 

నియను మిట్లు చేసి 4 నిశ్చయచి త్తంబులను బడమర మిరు 4 జనక్తే నయ 

దనుజు వెనక వలయు; + దారుణ లేజు-డౌ, రాముసుదతి సుగుణ4+రమ్య న్న్ర 

. కనియే వచ్చిన రాముడు, మనకొనరిచినట్లి మేలు 4 నుబువక పించే 
Ne) 

నిన వారము కృతకృత్యుల, మును నగుదుము వేయివచన 4ముల నింశేలా!. 

. నేను జెప్పినదె కా4కీనిమి త్తంబయి యేకార్య మేనియు + హితము గె 
చేని డానినిగూడం 4 బూనిక దేశ కాలార్థముల్ యోజంచి 4 యాచరింపు(, 

డెన్నిచందములనే 4 నిల గన్నపుత్రి, ని గసేందగునని పలఠ్కె + విని కఫీంద్రు 
నిపుణ వాకరింబుల( 4 గపులు సు సేణాదు లాతని యాజ్ఞ లీ నాదరించి 

. యతనిసెలవునొంది 4 యలతిజవమున వకు ణాభిపాలితేమగు (నట్టి "దెసకు6 

జనిరి జనకపు ప్రీ తీ€4 గని వచ్చు కోరిక, లాత్త లందు బొదల 4 ) నతిజవమున, ఫర 

నలువది రెండవ సరము స సంపూర్ర ము. 
౧ క్షా 

* సజానీవు _నసతఃపకమ్ -అనిమూ. 



చ వనచరస త్తముండు కు,హ4వవ తద్దక విజుంకు కా పజే | SM: 
కునితనయుండు మావు: శ కో 

లీ 
వి వ! మా 

॥ న 
చెన్ను విను లశ వాను శీ శజేక్రాని CER చులక పవంపునకొ. ౩ ఫ్ టే 

౩1నే, శతబలి' యమ రా 4 సచివవకుుు 
వు 

ఏవ్రలంగూడి పయనం ళీ వేగ చేయు 

G కా తనరాకుంగాన నవచటికం, జి పీక ననిండదికాం?e 4 జకం వెళకం రి 

జను; మోకు కా కార్య వే కబ,కును మెటులు గావ జనుట్యకం బూని తవులా, 

రి మి యా క, చనినం జక్క_ంగ నీపని యమానగతి సఫలము: 
తను దెచ్చి రామునకు నిచ్చివనచో బుణము క: గాంచి4చెందుదుము తమికా, 

క, కృతకృత్యులమును నగుచుము;,హితక్కచ్యము మనకు రాము౯4చేయొ నరిచె ము 
న్నతనికి బ్రత్యుపకారము 6 క గృకహికము నెజిం* చేయళీనిపుడొ డపిన చోళ. 

క, మనజీవితేంబు సఫలము;, నమునుజుం డుపక్ళతొ నజేమి 4 మనక్రొనకుప కు 
న్నను ముందుపకృతిం జేయం,గను నోకినయెకల నట్టి+ఘునువ కుపకృతి౯ా. ౬౪ 

చ. ఒనరుచు నెవ్పుండట్టి మహి4మోనవ్నతు జ 

A నియత మహోప మును 4 గావన కె మొనరించువాని కిం 

కను నొనరిం చునట్టి యుహ్కకారము సక్చేలవంబటంచు. జె 
ప్పనువలెనే? మదీయహీత4+భావము గల్లినవాకు గావున. ౭ 1612 

పృత్యుపకృతిసేయశవబయునన్న సుబుద్ధి మాని మోారలు జన$కోకగినాథు 

తనయ. గాంచెకు నట్టి + ఘనశరయక్నేంబు( చేయుడు మూనవ4థసింహుంకఖల 

భూా తె తే కపూజ్యసిండుళీ ప్ర వీ తీయు మనయందుంగలవాండు రిపువురం4బుభజయించు 

వాండునె రఘుకుల 4వమ్యూం డీకేంకు కాన నీతనిక ఫ్రకస్టీ మే 4 మువుకు చేయ 

1 

తే. వలయు; నీవ నదుక్షమశీస్థ లుల నదులం బద రష్టవంబుల మిగాబుడ్జ్$ బలము మెటయ 

వెనకి జానకిజాడను ఖీ శే యెజింగి, రండు నాయి'ష్షని ద్ధి జేశయుండు పూన్మి_. 

సో 

చ్చ 

అనా 

ఇ జు Wr em ce ఇ భె = ప వ కు 1 వెవ వైకసు కై స నకం ప తప స్వ స్యమం త ఖః దనము కకం జూ ప్రయ 
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నీ, 

/ 

ఉ శ్రరిదిక్కు_నం4దొప్పు 'న్లుచ్చుల బేశములు, పులించాహ్వాయంశబులును శూ 
సేన చేశంబులు + మాననీయముల గు *ప,స్థల దేశముల్ 4 భరత దేత్త 

లు,యాను్యకురు దేశ ,ములు, మద్ర జేఠముల్ శాంభోజయవన ,శేశీక జ నపదము 

లారట్ట బాహ్లీ కథపౌరన చేశ ముల్ చక నిబువీ.క చే4శములు టంక 

. ణములు, 2న, విహోర బే4శములు పరము 

చీన చేశంబులును మట్ 4 చిత్రములగు 

దరద జేగమ్ములును గల + వరసి యందు 

హీ మగిరీంద్రంబునకు మోర లేగి యచట, ౧౩ 1614 
జనకజం జక్కంగ వెదకుండు, కనుంగొననగు లోధ భూజ4గణయుతమై వా 

ల్చినవనముల6 బద్భకముల, ఘనమ్హులగు చేవదాహకాననములనుక, ౧కి 

తిరుగుచు సీతను రొనణు, నరయుడు; గంధర్వు లవురు 4 లర్చించెడు భా 

సురసోమా, శృమసీవుకు, నరుగుండు తర్వాత మార 4 లందుండి వెనకా, ౧౦ 
ఘనసానుయ్ క కకాళం, బనుపరగతమునకు నేగు. 4 డా కాళాద్రి౯ 
గనుప ట్టు కోనలకా సువ లను జకం వె వెనకవలయు 4 లలనానుశిని౯, ౧౫ 

కనకనిధిప్ర తిభాసుర,ఘును భూరితరంబున గుచు 4 బొల్చెడుకాళా 
ద్రిని దాటి సుదర్శన మనంగ నొప్పు భూధరము. గాంచం+ గాం దగు నంతా, 

నిరతము పతీగాలయమై, పరంగెడు దేవసఖమ నెడు 4 పర్వత నుదియుకా 
వరతరుభావీతమయి సుం,దరపవీ గణావృతమయి $ తనరుం జుండీ!. ౧౮ 

దాని కాననముల 4+ దరుల నిర రముల, జినకతనయ దనుజుం 4 జక్క వెదకి 

దానిగడచి యట క4తనమ యోజనములు, కొపిరివి౫లిగి కూన్య 4వృ_త్రియగుచు, 
కనబడు నొకభూభాగము కన రావటం బర్వతములు4గాని నదులు వృ 
క్షనీకరములుగాని గనుం,గొనంబడ వేజంతువులును 4 మోణిని నచట౯ా. ౨౦ 
కనుగొన రోమవార్ష ణముశగా భయదంబుగ నొప్పునట్టి య 
వ్షనమును వేగ దాఃటి చని 4 పాండురమై యలరారువెండికొం 
డను గనినంత సంతస వుళనంతముగా. గలుగంగ న్ నోపు; చా 

'ననలరు యతురాజభనీనంబు నీతా భ్రామురీతిం జక్క నై. ౨౧౪ 1622 
కన కపరిహ్మృతంబగు చుం 4 గ్రాలుచు దివ్యముగా:గ విశ్వక 
ర్యనిరటిం జేయ నొప్పి మహి4మంబున. జెన్నగు)ు నందుం గల్వలు౯ 

వనజములుం జెలంగ నతి4వై భవమొప్ప సరస్సు గన్పడు౯ా 

గనుంగొన సంతేసం విడుచు. 4 గాంశీతదానచణంబునై తీగ౯ా, ౨౨4 1628 

అదియె మానస మనెడు నా4హకషయము చేత 
బరంగు నంచలు6 గారండథవములు నందు 

1 పస్థలా లా౯ా భరతాం శె శ్రే నాఆనిమాలము. ౩౨ చీనాకొ పఠమ-ీనాం క్లో - అనిమూలము, 

8 సర్వస త్వేనివర్శి తషమ్-ఆనిమూ లము, 



కివ్[_౦ధా కాండము ఆ రది సర్గము, 113 

నిండియుండును డ్ దఠుల4నెంకలెబ్ల 

గపరిపులు గల గాడ్ యడ్జాని( + గాల్చుకుంద్రు. =5 1624 

తే, అట్టికై. లాసమందు శీ + యలు ముం 

విశ వణునకు: బుత్రూ? ౩ 4 వెబపవి్ సక 

భకవందికు. జ యక స్రూగవకియ 

నైన ధనదుండు వొల్చి వి( మహాజక లన. ౩౩౪ 1625 

క్, ఆశై లాసంబున నత్తి న్రీక్రాశ్ర వ్రాంకశే ల శనికకంబుజాలోం 

శ్రాకటకండరములలో, భూకస్యను ా వణునిని + బోలుకా వెనక. 2౫ 1626 
క్ న్్పవాక శాంచనగముక, కక యటక గపహాండకు శ లై 

ల ల 
కరదుక్షమబిలమందుం, బనాక లేకుం పల బోవ4వబయుం జుండ్, ౨౬ 

క, వనచరులారా! యాబిల,ుమును జొచ్చుట క్టకకము 4+ మును౯ందుం గనుం 

నొనంబడుదురు రవి తేజులు, ఫఘనమకులును హల టకపూ్వాల్. 

క, సురమూవులు వార లటకొ, నికతము నివసించు వారు; + నిషంసంభతూ 

దరఠా ర మెన యాగ80, ఒరికించుచు నితకగువా= 4 గ ౨౯ 
"లే. శిఖరములయందుం. గోనల4 చంక మజ్ ని 

తంబములయందు నయా్వాయి॥ స్థలములందు 

జనకజను మోరి వెదకంగం 4 జనును; గాంచ 

మందు ముఖ్యశిఖరమును 4 నరసి యవల, ౨౮. 1680 

సీ, తకుురహీ తంబుగాం + వను కామాద్రిని బతగాలయంబయి 4 పకకి విల్లు 

మానసా ద్రిని జూడం4ీగానగు నడ్డి చ మాన్యు లె తగునట్టి + మానవ వ్రు 

కాక, యము ర్త ఫ్ట్రరాశక్షుసులకు చానవులకుం గజం జారరాక + సకలజంతు 

భయవంబు గానుండు 4 భవ్య్వసా న్వాది కస్టలముయందె్లు 4 జనకతనయ 

తే, వెదకు డడ్డాని మోాజిన4పి వప నందం 

గాననౌను మైనాకంబు + దానియందు 

మయుడు తనకొక్క దివ్యమౌా 4 మండిరంబు 
దా నె నిక్తించుకొనియుండు. 4 దశ్చరమతి, 3౧ 1681 

ఆ. దానికంనరము 4 సానునితం'బాది,కముబయందు ఘోట4కముఖములును 

దనరు ప్రమదలుండు4న్థల ములం జక్క_ంగాంధదిరిగి వెదకవలయు 4 ధకణశీతనయ. 

క, చనినంత దానిమోాజుచుం, గనంబకు నొ శ్రమము సిక్ఞశనంఘా క్రేయమం 

దును వై ఖానసు లనయకు, మునులును నవ్వాలఖల్య+మునులును సతము౯, 

ఆ, అలకుచుందుకు సిద్దులై ; థీ యమ్మహోత్తు . 

లాత్త్మ్మతపమునం బాపాళి + నణంచి వఫల 
ము అలా వాం గాలా న. 

* దేవై రప్యర్చితౌ స్పమ్య చ్చే ళు కూ=పూ మహార్థ యః - ఆనిమాభము. 

14గ్ 
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నియతుల యుంద్రు, గావున + నెమ్మి మీరు 

(మొక్క వినయంబునక్' వారి+ మ్రోల నిలిచి, ౨9౦ 1684 

క్ జనకజదగున్భ తాంతం,బ్మును డప్పక యడుగవలయు) + భూరివాయముతా 

వనజంబుల నలరుచు నిం,పును గూర్చు సరస్పాకొండు 4 పెదలును ఘనము, 

క్ర తరుణకార్క_నిభము ల శుభ చరణంబుల నొప్పు వాంసళసంచయములు నా 

సరసునః దగు వె ఖానస,సరస్సు నా నద్ది ధాత్రి 4 జననుతిం గాంచు౯,. 5౨౫% 

క్ట నరవావానుదంతీం వము, క రేణుగణ మెల్ల 6 గొలువం+గాం దమితో నా 

సరసునను సార్వభౌమ, స్ఫురదురువిఖ్యాలినంది 4 సొంపుగం దిరుగు౯ా, 5౬ 

ల్ . దౌానికవ్వల. జంద్రశతరణుబ సంచార నుఖలర్హ చారంబు 4 నందకుండ 

నలరు నాశకాశమం 4+ దృభముల్ తికుగవు నిశ్ళబ్దమై యది + నెగడుచుండు 

సిద్దతపను_లై + యిద్ధ జేజస్కు లై యనమురసమానుల $యలరు మాను 
లట వనీంతురుగాన + నవ్వారితను కాంతులను భా నుకీరణంబు4లనువ కె బ్ర 

ఆ. వెలయుచుండు; నట్టి 4 విషమ ప్ర చేశంబు, జాంటి చనిన నవలి4నలమునందు 
జాను మోజుచు౦డు 4 శె లోదమనునది, దానీమానితద్వి*+4తటములందు, 354 

ox . తనరుం గీచక వేణువు, లనయంబుం బరస్పర మవి 4 యంటుకొనుచుం జ 
క్క_నివయి దట్టంబుగ నుండును గావ్రన సిద్దులుం గ4కుం బూనికతోకా, 3౯ 

తే. వానిమాందుగం బోవుచు + నచ్చుచుండు 
దురు; పవిత్రమనస్కు_ల 4 కురుతర సుఖ 
వసతు3 యుండు కురుబేశ4వరము సలు త్త 

రాదిపదయు క్తముఐయి సెం+పలర వెలయు. రం 1640 

క్ర ఘునపుణ్యమ్హులు చేసిన, మనుజులు తత్సలము( బొంద 4 మహినందు జనిం 

గనుదురు గావున నావ్నీతి, కన కాంబురువాంబు లెల్ల + గడురమ్యుములై . 

లే. తనర నీలవై డూర్యరశశ్నములపోల్కి. 

కాయనొ ప్పెడు పద్మైనుల్. + చాంవెలయ 

జలసమృుద్దములౌ మహా4శే వలినులు 

“కేన వేలుస్ం బ్రవహింప + వెలయుచుండు, ళం 1642 

ర్ అరుణోత్సలములచే 2ంర,గరు కలల చేత ముగ్గుల 4 గాలి తరుణభా 

స్కరవరక్షోత్పలముల చేం, బరు చుర దత్సరసు లెల్ల 4 ఫెసిలుచుండుక౯ా. రీ౨ 

సీ, అభిరామనీలర4త్నాంచితవ త ముల్ కనక కేసరములు + గడువిచిత్ర 

ములుగ( గనడ నల్ల (గ లువలనొ ప్పారు కొలంకులెల్లెడలను 4 వెలయు నందు; 

నందలిన దులలో 4 నసమానములగు ముత్యంబు లనర్థ్హృర+త్నంబు లై 

* ఊఉ లేరాః కరన సత, - అనిమాలము. డా తరాదిపదయు కములయి=డఊ తేరపద మాది 

యందు6 గలవియొ, 



"లే, 

ఆ, 

చ, 

కనకము పులినాక్ళశకిని గానవయుమదుండి వదుచట్టవెలయు, వక కక 
మయ పర్వ ంబుబు4మజో యున్నా దృ హాలు 3 వహాజుక ము తులకు మను ౬ 

= నానదులయంకకంబున 4 వవమవయుండుు 

నచటిత చు వులు సకకప్పుఖట్వూంచిత ము౬ 

పతీ గణని బికంబులు 4 భవన గంధ లై 
నాంధములునయి హఊొవ్చాకు 4 సత్ప బముల, ర్ల [6 1 

కోరనవాంఛల కొసలణుచు, ఛారణనం కలకం గొని టళవంముు క్షం 
CN 

గారాంబకముల నొసంగు గప మహీ దా దువాముపుం కెన్ యందు నెసయగప మపి: గల. 

ము క్రేయంబుల వె సాకన్ణశముఎను గూర్చి 

యున్న చిత్రఘాపణముల 4 సన్వుతేము= 
ja 

సకషకాలశే వాంబుల 6 4 దానబకును 

బుకుష్షుల క డగ్నట్టు( + సర మొసంనగు., కా ein 
ల్ 

మిగుల విబువగలెగ్ + మించి చిత్రము కగు నా సకణము పొప్పు4వటి పాను 

లను నొనంగుచుండు; + మనత మకేకువులు, వానివుపొమ పెన. 4 

తరువులు కొన్ని చిత్తము ము4డంబును బొందల: జేయ:జాలు ఫా 
సురసుమమాలికావ+ని + శుభ్రము లై తను పావకంబులకా 

గరమకుడా న భక్ష్యేముల' + గాంవలుత్ఆ నొసంగు చుండు; సుం 

డరగుణ దూ పయా వనని(శంటినులలా మజీకా న్నిముచ్చెకుకా. ౫౦. 1648 

క, తరుణాభులై న విదాన్ట్రాధకగంధ ప్వ్పాలును నాగక్నుజులుశు శి 

న్నర కీంపుసుషహ్వలు సిద్దులు, తెరుణుతోం గూడి యచట:థదాకు రము ము చేమికా, 

లే, 

పే! 

ర 

క 

క 

చ, 

నుక్చతకక్ములు క్రీ డావి+కోభితాత్తు లశ వామసమ్ముథ్ధులు నైవ వార 
రంజీ  కమకోంతేల 4 నలకి కూడి, యట నసీం తే సతతంబు4వాక్ష మజ, 

గీతధషనులును వాదష్టిపు, యోతేలు వాసీజే ఢగకులును + మునువొన్ యందుకా 

భూతా? కీంవుగా విన, నై తగు సతతంబు సుందళటాకృతిమాజ౯ా. ౫౩4 

వినం కందుకా సంతో వము, గననట్టి జకుండు, జంకే. + గాంతామశే లే 

నినరుం డొకండై నను నటం, గనరాం డనుదినము వృద్ధిశగను సౌఖాస్టదుల్ . 

కుకు బేశంబును ఇ దానిని నగా దాంటి చరం గావ + నగు నొక్కటను 

_త్తిరవార్త్ క వంతర మును, హిరణష్టమయ నోమ్ కిరి 4 యెసంగు ఇసమిమై 

సురపతొ పచేతురాన్యాసువ, వారణవమువహాబోవములు సదా వాసము 

బక౭గ్న దివిజ ఈ కేద్మూ, పరము గనంఇబకపు పకులు *దాగనిం గవ వొనలా 

ఖరకరుం డందు వెబ్లవిని 4 క్షైస్థల మయ్యడి దు క్నిరీక్వుమె 

పరఃగుచు భాసమానుండ నశ హాస్య కాంతిని వెలు దేశము 
a 

మా. యయ. ద ల ద నలా నానా. రాం -— 

3 లా ర్ూ పహుతెం ననము న8-ఆనిమూ , 
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ట్లురుతర తేజముల్ వెెలయళనొప్పిన పర్వతరాజ కాంతి చే 
నిరతము భాసమానమగు 4 నెమ్మిని దాని. గనుండు పూన్కిిమై. ౫౭4 1055 

చ, వను. డట విశరాపుండగు4విమ్హువు గుద్చగణై కయు కండ 

తనరు సదాళివుండు విబుశధవ వ్రజనాయక్ంతై న బ్రహయుక 

అనిథము బ్రహ్హమానియుతు( వై. వసియింతురు; మోకు నెల్ల నా 

జనపదవీవుదా౭టి చన 4 శక్యము గాదు శ్రమంబు నొందిన. ౫౯ 1656 

ఆ. కాన ను త్రరమున( + గల దేశమున శేగ, వలదు, భూరిశ క్లి(నై భవంబు 

లుగు దానవాదు 4 లలరి యవ్వోబ జనం గలరు గమనళ [45 కలికులగుచు. 

'క, గిరియది దుద్షమమగు న్కిర్హరులకునుం గూఢ డానిం *$ జయ్యనం గని స 

తరగతి మ మరలుండు మారును, వాదులకు నించా.క6 జనంగన క ము సుండీ!, 

కే, అవలిచేశ మభాస్మ_రం + బంధకార 

బంధురంబయి నగరముల్ + ప త్తనాదు 

లనెడు మరాస్ట్రద లేకుండు4 టను చెలియదు 

మాకునుంగూడం గావున 4 మోకునక్తై. ౬౧౪ 1659 

చ, వనచరులార' మికిపుడు 4 బాగుగ నే నెజీంగించినట్టిచో 

ట్లను బనిపూని చూడుడి! యి+లాసుత నే నటం దెల్పనట్టిచో 

ట్లు నెగడునేని వానిని ౫4డుం దమిమోాజింగ బుద్దివై భవం 

బున నవరయు౦డు;) కీ రగ ణ4పుంగవులార తలంప మిోరొగికా. ౬౨|| 1060 

2 క అనిలానలోపములు గా,వునం జక్క_(గ రాముపత్ని + భూసుత వెదకం 

జను నాకార్వము సాధిం, చినచో శ్రీ రామునకును 4 జిత్తంబలరు౯. ౬3 

క, నునమున నంతకు మించిన, యనుపను మోదంబు నాకు 4 ననిశము గలుగుకా 

వనచరులారా! కార్యం, బున సఫలత నొందినకొ బ్రశఘాతము వములక్, 

తే, బంధువులతోడ మారు నాశనలన రన్యు 

తరముతా గారవములంది 4 పరరహికతులు 

J 

ధరం జరింపంగగలరు నం4తీతము స్వేచ్చ, కరీం 1668 

నగుచు6 బి యురాం స్త గాడి కృ తార్జులగుచు 
య 

సనలునన్మోూంశవ సరము సంపూరము, 
గి ఆం 

అ 

1 ఏతౌనద్య్వావనై ళ్ళక్యం ౫౦తుం వానరపుంగవా 8- అనిమా. సారులు=కోో తులు. 2 కృతం 

భవివ్య త్య నిలానలేపమా8- అనిమూ , 



టూ g _ _? a 

వే వా2పపియు సె "స చెయి , ము మి న ర * met Mien నుం క 

వకుండై నకాముం దేబ్బుయ గు“ కరత తా _ కషభ కము ౪ ెదవపడక్య్ము. ౧ 

జ, ఆకనియంచె యునిచి + మాకేల తన కార్చు 

మెల్ల దీ్పుననుచు 4 డాజను నవ 

ష్] 
గాన్ నజలకీశశ కాంత: డాసు *. వ. 

ల్లో { 

జధికవార్ష ముంది 4+ యతు= కౌజు ౧ 1643 

క్ట అనిలాడ్త జు నావానువ్వున్సు గని షకల; వనచశేండ. శ క“ సజాతి 

యనిజలశత్రు, యుతం అ, నవంతపయిలౌాని జ లధథరా వృతో మగు మకా. ౩౪ 

2న ఆలంబమేలేని 4 మా కాకమునలాని వాక కృంబుక 4 వజలుచున్న 

యంబజకంబున6గాస్ 4 యధికశ కవిరాజు కముకులుండెకు స్వక్షశమం దుంగాని 

తిరష్ణిన్షణంబులు 4 హా ఒనియజ్ట్ జబములభోలాాని + లలితకి 

సంచరెంపంగలావు, 4 మించెడు నసునగంధొ శాస్త్టహివు ర్త డొశిగశ జాములు 

శే, జలధిభాభక వేష్టిత4సకలజగ ము _ 
లరయలా నీ టం 4 వగును జుమ్ము 

జనగతులు లాఫఘవంబు కే4జంబు నే నమ్మం 

డయిన నీతం డ్రివక నీ నీకు 4+ నలకుచుండు, ౫ 1661 

ర పనివడి వెవకినం చేజం, బున నిను మించంగంజాలు + భూత మదియునులా 

నాదు జగతి సమకం, గనుకడియును గానరాదుకగా కపివరానై.. క 

క, కనుకళా జానకి యేక్రియ, మనకుల౯ా ఒభియించునట్లి(మాక్లము నీవే 
కని కారము ఇ వర్చం, జను; నీతిని బండితుయఫ్ 4 సకలజగముబకా. ౬. 

కే బలము బుద్ధియునుం బ్ర తా4పంబు చేశ 
కాలముల ననువ ర్లించు 4 గాశశ కీ 

యనునయంబివియెల్ల నీశ$ యందునున్న 

యట్లు లీతకు లయందుండ 4 వవని నెందు. ౭ 161 

చ, అని "కవినాయకు౦డు పవళ4నాత్మ జానందు సమ _న్ల కార్యముం 

కునివడీ పెట్టుటప్పు డటు 4 పల్మినవాక్కులనే చెజింగి తా 

మనమున గార్భ భారము నమానువశ క్షి ఇెలంగు నాంజనే 
యునిపయి నున్ననం చరని + మొప్ప నికుననెంచే రాముఃడల౯ా. ౮ 162! 

యనా దా ద. కూన ల అర్య. వటం కల జననాల. శాలు కరం లాలా. 

Linn 

శ్ 

క్ష ఈయనా యమున సిన్నత = ద్ర యా.2కావ్యావంతర కార్యక పమగు వం? యక స దానము 

షట, = న గ ua") క్ష న బాకీ దె్పుంపడుచున్న " , ద క్షీణ డగ్గ మనము న సియు పై ఆజా యకుబల్ నరస ణ్యాండు పహూనుముంతు ౬ 

డౌట నాతిం వకాకన్టమును సాధ్ధింపలగి _౬ వకున మక ము నాయనిలాత్మే జానిచేవకీ ముద్రిక నిచ్చు 

చున్నాంవని యిక నా  మువిప. 2 నభామా. నాంకరిశేవా నాం. ఖా నామ. లము-ఆనీమూ . 

ఇలు నంపకిమోది. పము స సం ఎయు గజము ము వష్యఖ్య్యాళ్ళి పృతివాదెతి మేయని మొ తుంగ వలదు, 
3 
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చ, తరణికుమారుం డివానుమ 4+ తప్పక కార్వము చేసితీలు నం 
చురుతరనిశ్సి తార్టుండయి 4 యుండెను బావని చేయం౭జాలు స 
క్క_రణినినై నం జేయందగు4కార్యుముం బూర్వ మనేక కార్యముల్ 
సరిగ నొనర్చియుంటయును 4 సర్వీజనంబు ఆజటింగేకడా!. ౯ 1672 

చ కనుకనె వాన రేశ్వరుండు 4 ౫ కొని యీతని గారవించెడు౯ా 
హనువు ప్రయాణమై చనిన్మయప్పని సిద్దిని బొంది తీటు నం 
చనుపమచి త్తనుం దరసె; 4 నంతట నమ్మహనీయ తేజుండై. 
తీనరురఘూ త్తము౦డు ప్రృమ+దంబున యత్న మొనస్పునాతని౯, ౧౦4 (673 

చ, అనిలతీనూజువి శు, తిని 4 నాద్భతి మోజిగ౯ గాంచి యంఠతటకా 

మనమున నిం ద్రియంబులు స4ము సవిధంబుల వార్ష మొంద గాం 

దనను గృ తార్థయత్నునిగం + దద్దయు నెంచుచు. బ్రీతుడై మహీ 
తనయకు నానవాలుగ నిఠతాంతము ముద్దులు గూర్చు నుంగ్యముక్. ౧౧ 

౫ తన సానుము ముద్రింపం, గను బడి బలుశాంతిమోజీ 4 కాంతకు మదిలో 

న సెజబు(గందగు నద్దానిని, హానుముంతున కొసంగి పల్కె + నాద్భతి మాలికా, 

సీ, ఆనవా లిద్దాని + నాజనకాత్మ జ హరివర్య! కనుగొని 4 యాత్మలోన 
ననుమానభయముల 4+ నంవక నాచెంపనుండి వచ్చితివని + యొప్పుమోాణు 

గను నిన్ను; నీబలం$బును వ్వవసాయంబు వికృమంబును నేను 4 విన(గనివుడు 

సుగేవుం డొసంగిన 4 శుభ దసం బేశంబు. గారన్టింబు ఫలియింపం4గల వదటంచు;, 

త్తే, జెప్పుచున్నట్టు లున్నవి; 4 శ్రీకరంబు 

లగుచునని పల్కె; నంత న4య్య్టింగుళీయ 

కమును గైకొని తీనను_స్తథకమ్ముం చేర్చి 
కరములక౯ మోడ్చి శ్రీ రాము+ చరణములకు, గారో 1676 

క, మరుదాత్శజుండు _మొ,క్కుచు, నరుగం బూనెం; బరా కృ4మాధికుం డాశం 

డురుతరవానరమై న్యము, కరమానురాగమున బలిసి 4 కదలంగ నంతేకా, ౧౫౪ 

క, ఘనములు లేని వియ_త్తలృమునం దనమండలము స్వచ్చశముగం దగ నక్ష 
శ్రనికరశో భితుండగు చం,దునిభంగి వెలింగె; రఘువ్యరుండునొ మరలకొ, ౧౬ 

చ. అనిలతనూజ! నీవును మ+హోబలశాలివి సింహవి క్రమం 

బునకు సమానమై పర గు భూరిపరా క్రమ మొప్పువాంవనై 

తనరుదు వట్టులౌట నిటం 4 దానక భూరిబలంబు నమ్మితి౯ా 

* దజచ్రా తస్య తత్ర జీత్ స్స ఏ నామాంకో సకోఖితమ్_అనిమూ. రామాయణ కాలమున నతు 

రములు లేవు. కంకపాఠము చేయుటయే గాని పు స్రకసామగన్న్సి ఛరణిలేదన్న దుర్వ్రాద మోక్లోకమున 

నెగిరిపోవునని తెలి యందగు. 



క, సంకేకెించిన యాచెబణు, యింకను సెపచెపుకు వవ? 

55 ,.ంకాకాండము = ళీ సము, 1 120 

వ్ కావవచ్చుగతె +ఉసబుముయతంము సతు. లా, ౧2౭ 1679 
at (per 

వ్ 
నూ అరు ఖా ఇ ఇ ల్ల శ = వనవచరపప్ ను వుడు, నవచసంం ఒప ధామ సుౌకునికా 

సూ 

స్నా వె టే క ర్ అ. న జ నో tat nas వనిసిడి వందుకొజి కృిబంనిలుకా మరబుంళ కన శ వందిళముడది కొం 1650 
hs రా 

a జీ అలు గా గ అ స్కో aa? Ye జ వూ వని శంభ ంబుబంచంచం,బున యామిని వావకంచి శ వావ ది కం సతు. 

వ్ర మ్ చై wen CR అరక అట్ క పం వ్ జ ఐల వ ణు రీ నాగా 

ననుజాని: ఉంది ము: న్ా ము ean లో ఇమాని మై వ! 4 ము ఇత్తి 

4 
ణో al i లీ 

వంకం బని యగునో యని, శంకించుచుం = న వణవి(¢శాల కకెపయికా, 3% 
rer 

ఆ. తా వసించియుండెం 4 కకనంశరము వీణ, డైన శతబలియును 4 నద్రివక 
మావృతశనుయి దివ్య4మై యున్నయు శృక్కదిక్కు నకం జనంగ మ+దిం వలంచె, 

క, వినతుండయి హరిపుంగవుం డనుచపలం గూడి పెగ 4 యనెను బ్రాని 

కన సీతను వెదక(ంగ; నృవ్పుకచరనాయకుంయ హనుమ 4 బరవస మలకకా, ౫ 
కొ 

క. తారాంగడాదిసహికుం, డె రయమున దచ్నాణాశ 4 నవనిజ చెవకం ఆ 

నోరి పయనంబుం చేసెను ౩ ఘోరంబగు పక్సి మాశ 4కుకా వారుశికి౯ా ౬ 16% 

ప వారినర్వు:వ ” మేణుం, డెను నిజడేనం హాడీ + యక్క_నుతుం శ్ 

ట్లు రయంబునం వినా పక్క రమును సకలాకబకా వెనకయంచి కళా. ద 

చ. వనచరముఖున్షలం బకట4పౌకుషశాలుర నిట్లు పంచి నె 
మ లో టి. 

మృనమున మోదమంది సుఖ4మండితుండె తనవనా”; నంత న 

వృనచర నాభునాజ్ఞం గొని + వానరయూధపు లెస్స స స్యడి 

కును వెవకంగ వేగమునం 4 నోకికలూవలి ( బోయి నెస్తసక్. గ 163 

సీ జవకజ నిచటికిం + గొనివక్తు మారావణాసుకు జము వో లి 4 కంపువార 

మనుచు సాక్పుచునుణి$ యును స పంతసంబున 6 చవజాబ్నే రై చు చుస్వ+వి కృమముల 

1విక,ను కనరె లై ఎక-అనిమాలము. బె సమాన సయ = ఆఅవపమూ_ము. సమః 
de —- 

కత్నపాతెరహీ శే ౩-అని వ్యాఖ్య. 
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కో 

వినుతించుకొనుచును 4 విపులసింహాధ్యేను లొనరించుచును స్వెచ్చ4గను జెలంగి 

పరుగులెత్తుచు వికృ4తరవము లొనరించుచును బోయి; రంతట4ఘ నబలమున. 

, బలిశ నొక్క_(డు రావణు 4 డలుకపూని 

యనికి వచ్చినం జంపెద + నతనినేనె 

యనుచు; నేరావణునిం జంపి 4 జనకతనయ 

శ్రోమమునం గంపమొంబెడు 4 సాధ్వి నిటకు. ౧౧౪ 1689 

. కొనివచ్చెద నిప్పుడె మీ, రనుమానము లేక నిలువు. + డందలు నిట నం 

చని యొకడు పలికె, నేనే జనకజం గొనివచ్చెదకా ఈసాతలసీమ౯. ౧౫౨౪ 

వసతి చేసియున్న 4 బలమున ననిపల్కె 
నొకడు; భారుహముల 4 నొక్క_రీతిం 

దు,ంచివై తు నేను + దొర్హింతు. గొండల నూ 
నేను ననుచు నొకండు 4+ పూని పలికె, ౧౩ 1691 

ధరణిం బగుల్తు నేననుచు 4 గైర్యము మిాజుంగం బక్క నొక్కం డే 

నరిగి సము దము బ్ద్బలంత4వంవ నొనక్చెదనంచు నొక్క_(డుం 
రము ప్రగల్భవాక్కులను 4 గాఢరవంబునం బల్కె; నంత నొ 

క్కరుండనె నొక్క యోాజనము 4 గృన్నన దా౭కుద శ_క్రియొప్పంగ౯ా, ౧౮ 

నశయోజనములు దాంకుదు శతయోజన మెంత నాకు 4 సవమధికదూరం 

బతిజవమున దాఃకెద నే, నితరులు వొగడంగ ననిరి 4 యంతయు. బూన్మి౯, 

చ. ధరణిని సాగరంబులను 4 ధాత్రి తి ధరంబులం గాననంబుల ౯ 

ధరణికిం గ్ర ౦దిలోకమున. 4 దద్దయు క్ కిని నడ్డు లేక సం 

చరణము చేయలాంగలను ( శౌర్వముమాజులేనంచు. బలె నొ 

క్క_రుక డవు డివ్విధంబున న4ఖంకడబలంబుల వానరుల్ కక్సీ 

శ్వరు(డు వినంగ౬ బల్కి_రి వి(భంగపరాకృముయు కులై తగ౯ా ౧౭౪4 1691 

నలువదియెదవ సర్హము సంపూర్త ము 
(a ౧ a) 

రీ౭ న సర్లము, 

ఒందురు సు గృీవుండు భూమండలజ్ఞానము తనకు (6 గల్రినరీతి రామునితో జెప్పుకు. శ్రుయుం 

. వనచరముఖ్యు లిట్టరుగ + భాన్మ_రపుత్రునిం గాంచి రాము డి 
ట్రనియెను కోశివండలము!నంకయు సే నెట్టు లెజీంగితీవు నా 

విని కపివర్యు. డంత రఘువీరునకుం బ్రణమిల్లి యివ్విధం 
బున వచియించా నోపురుష4పుంగవ! సర్వమెజుం౦గం జెప్పెదక, ౨ 1695 
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జే ఆంకింపుయు దుందువిథతయ'నెడు దనుజ 

శ. 

నే 

లే. 

క 

. డనుజు(డు నబ్బిలంబుం జొజుం 4 దానమును వాని వనంచువిచ్చ చె 

. వీలమంత ర కృవూరం, బుఐజ డక నిండె దానిల4 హె 

వకుండు మహీ పాక కృతిని డాల్స 4వ వచ్చి వాలి 

ననికిం విల వాల్ యా్య్యకనిని మలయ 

పక్వతగువాక డజిమె దోశర్నబము మెజయ, 5 169 

జనియెను లోని; కంత నను$జన్ము ఏివీతుని నన్ను పో 

మ నునిెచెం గాపుగా; నవల 4 మామకసోజలం న 

నను నటనుండి రాకయె పెళనంగుచు నుండెను కక. స 169% 
టో 

<x 

గలవిలపాటచ్చెరువును బొలయుట మదిలోన 6 నీశశప్తంగవున 

వమిసంభవించె+నో? మాయకక్కసు, చేశ ననుచు వగబం 4 జెంది వివముం 

దిన్నవానిపగిది + దీనుండనైతి నా యన్న డెగయె: గలన + నన్నబుడ్డి. ౬ 

కలిగె స్నాకశంతట; నా, బబశాలి సురారి యండె 4 పడియుండంగా 

వలయును రాంజూలక యి,మ్ముల మృతింగన వలయునన్నళీబుడ్షిన్ చ కుకా. 2 

ఆమహోదాగ్టరమునం నొంక4$యంత గండ 

శిలననుర్చి యె గప్పితిం 4 జి త్రమందు 

వాలి జీవితేమందాశ 4 వదలి పురికి 

వచ్చి తారను సుమను గొశప్పదగు సిరిని. ౮ 1701 

tf 

. పరవువుగు రాజష్టిపడమును, బర్మిగ రూం చితెని సచివ4వర్భుయుతు:డ నై 

వురివసియించితి విగత, జకుండసయ్యి; యంత కనుజ4సన శ్రము న నిలో౯ా, 

. తనక క్రీం జంపి వాలియు, జనుదెంచెను, ; నేను? నంకే ఖీ సాధనమున చ 

, 'ఆకయయను దుష్టముద్ధింనొని శ యా గవామూని వ వచంకకర్య ము 

ద్ధతియును గాః ల నిండి యవి+తానములెల్ల: గలంగ నన్ను. బం 

పతం గనయీసుంగాం దబయపంశ బాణి తి మంత్రులతోడంగూడి చే 

యతండును గోపమూూని నను 4 నారయుచుర జనుచెంచెం జంపగకా ౧౧ 

. వాలి సాధేసంబు4వలన మంత్రుల గూడి, బవ ఎనిధంబులైన + వనతటినుల 

నగరములను గనుచు 4+ బె చెగడొంది పాటిత్సి, ధరణ్నెన్సి గోవ్వ4దంబురీతి, 

. అద్దముంబో లె( సనొజుపవి చ డ్రాకృలతి?కి తి 

గంటి జనమును వాలీయు + వెంటనంటి 

వచ్చుచుండంగ నడివడిం + బరుగువాజే 

తూర్పునకు బోయి బహాువిధ4ద్రుమవితతుల. ౧౩% 1106 

ధరణీధరముల నదులను, సరన్సులను గంటి; నట వి+శాలంబగుచుం 
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క్ 

బరంగుచు గ రికధాతూ, త్క్రరమండితమైన యుదయధరణీధ రము౯, ౧౮ 
. అనిశం బప్పరసలచ్చేతను నెవింపంగంబడుచు. $ దద్దయు బెడంగ కనబడు తీరసముద్రముం గనినాండను; బ్రాక్కునుండి 4 కడు వేగమునకా, 
| మరలివచ్చు చుండ 4 మాయన్న నావెంట 
నంటి తజుమ మరలి 4 యచటినుండి 
వింధ్య శె లన్భతు4వితతిసం వ్యా స్తై 
చందన ద్రుమాళి4సాందృమగుచు. ౧౬౪ 1709 

. తనరారు దడశీణాశకకుం, జనలా? బరుగె త్రినాండ 4 సరగున నందుం 
గనుపట్టు వృకు గిరినదు,లను గాంచుచుం బోవ న న్నశలఘువి కృముండై. ౧౭ 

- మాయన్నతేజిమె నేనును, గాయము చేష్టలను దక్కగా బడమరకుకా బోయితి సటంగల తరుసముదాయము గిరి చేశములను + దగ నస్తాద్రికొ, ౧౯ 
కని యందె యున్ననన్నును, గనలుచు మాయన్న తజుమం+గా ను తరది 
క్కుునకుం బోయితి నచటితు,హినగిరి మేరు మాధ+ కేం దంబులను౯. ౨౦ 
ఉ త్తరజలనిధిం గంటికా, జిత్తము వొగులంగ నెచటం + జేరిన నతండ్రా 
య_త్తనుతియాచు. వదజుమంగ, నె త్తట్ శరణంబు లేకఉయే నుండంగకా, ౨01 

అద న్య అచ = తవం మీ బుద్ధి సంపన్నుండె వాయు+పుత్రు, డిట్టు 
పలికె ననుంజూచి; కవిరాజ! 4 యలవుతంగ 
మౌని యాయాశృమంబుల 4 వముండలమును 
గూర్చి వారిపతీియా వాలి 4 గోపమూని, ౨౧ 1714 

= మును శ్రేవియించెను గాదే వనచరనాథా! యదిప్పు 4 బాగు నానె 
వృనమునం దోంచినయది; యా, మునిశొపము వన నుటజ+మునువాలిశగణ౯, 

. చెచ్చినయెడ నాతనితల, యచ్చుగ శతశక్లములుగ ఈ నవనింబడుంగదా 
యచ్చట సుఖముగ నుండుద, మిచ్చగ నుద్విగ్నులమయి థీ యెల్ల రమింకక్. 

+ అనవిని యోరఘు ప్రవర! *+$ యంతట చేనును బుళ్యమూకముం 
గన జనుదెంచినాయం గవపీ4 కాంతుండు వాలి మతంగమానిఖళ్ళీ 
తిని నిట రాక యుండెను; వ్+4తిప్రవరా! రఘువంశభూప ణా! 
విను మపుడేను నివ్విధిని 4 విశ్వము నంశేయు( గన్నులారంగలా, ౨౮4 1717 
కొనినాయడ నంతటకా సచి,వనికరమును గూడి మౌని+వర్యుని శాపం 
బున వాలి చొరంగ చేరని, నునగిరి నిద్దానిం జేరం 4 గలినితిం దండ్రి! ౨% 

నలువదియాణన సరము సంపూర్త ము. ౧ ర్ 
నాలా. 
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జమ, జనకజం గాం చుకాక్యుమున 

బునయం ఇ గలంతేయుకా వెనకి 

టను గుమినూడుభుండిరె ద 

వ్గనచరు లా నెబంగలది4వంబుల పతకము నె 

ఆ. వెనకి శాతులందు 4+ వివిధ ప్రముక హను వెంయువ్య క4ములను జే 
ఉత 

— 

యందు ండుక్నుయు శీ నవ్వుల | 

వెదకి నిఠరాశళుల 4 పిభునయొదకు వచ్చి వృతాంత ముడి న ఖగ మాల్య 
స్యా 1 

యు చు 

వంతమక శే అంబు+4చెంతకు. బోయి; బలశాలి వినతుకకా 4ప వగవిభుడు 
వ ళం 

సచివులతోం నాడి + మ్లైపతి చెప్పినవిధముశం క్రైస్రక్కు 4 వెదకి సీత: 

ఆ, గాన కరుగు దెంచెం 4 గి పతి శతబలి 

యు త్తరమున వెదకి + యుక్విపు కే 
లో 

గాన కరుగుచెంచెం + గవీసె నన్గముల గూడి; 

యంత నానసుసే.ణు6 4 డధికబలుయడు, రా 1128 

rf 

క, వనచరులం గూడి పడమర, గనముగొని సంబువిండం+గా సేనలతో. 

జనుదెంచ నధిపుచెంతకు, జనకజనుం గానకుండ 4 న్వాంతము దూలక౯ , ౯ 

ఆ, వార లెల్ల ( యప, ఉవణపర్వతంబున, రాము గహాడీ నకపిశరాజునొన్ష 

కరుగు దెంచి యక్క 4+ యణడువ నిట్లని, రబ గిరుల గాననాటవ్రలను, 

కో, జనపదముల నదులను న,వ్వోననిధితీరముల చెల్ల శభ ంగుల సీతాం 

బను వెదకితి మోవు వచించిన గుహాలకా వెడకితిమి పిచి శ్ర౫్నతులతో ౧౧౪ 

వ తీగజాంపమ్హుల4తో (గూడీన మహా శనరములగు గుబ్మంబు (సి నముజే దుర 

ప చేశంబుల 4 మనుజులు ఛొరశాక విపముంబులెై న బృశ ఫ్వేస్థలంబు 
మప్ర 

లను పూన్కి. నెదకితి + మనితరనాధ్య ప్ర మాణ దేవా మల థీ మలయుచున్న 

ప్రాణుల గ దును రావణుడో! కడా?! య ని వెవకుచు మృళి 4 నందం కేసి 

* విదిత వనం సెం-అనిమూలము. 
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తే, కిమి, మిహాబలయు_క్రవం4శమున పహూనుము,జనినిం గాంచినవాండు సు(సత్వశాలి 
జనకసుతయున్న దెసకుం దా4జనినపాండు,గాన వీతను గాంచి రా(4+గలండతం డె 

నలువది యేడవ సర్షము సంపూర్ర ము. 
౧ ac 

'ళ౮ా = వ్ సర్షము, 

దురు హనుమదాదులు దత్మీణమున సీతను వెదకుట. ఉత్తం 

కొ అనిచెప్పి రంత; శ్యసనుని తనయుడు తా రాంగదాది+దరో)జ్ఞ Sos 
కనిచయయుతు(డై దశ్నీణ,మునకుం జని వానరౌఘ4ముఖ్యు ననుమతి౯,. ౧ 

ర్, ధరణిస్టలముల వెనకం, బరమాగదరుం డయ్యె; నతండు 4 వనచర ఏరో 
తృరములతో బహుదూర, మరిగి యట౯ వింధ్య గిరిగు4వాల వా నములకా,౨ 

ఆ, పర్వ తాగ ములను థీ బహుదుర్లముస్టలం,బులను భూరివృతు4ముల. గొలంకులం 
జూలుగాల జెలంగు4 త్మ రహ ప్రతతుల, ఘనతరువుల వెలయు 4 మ్మైధరముల, 3 

క, జనకజ వెదకిరి విర్యం,బునం దగు నక్క_పులు యామ్యుశ4మున దెచ్జెడలం 
గనినను జనకోన శెంద్ర్రుని, తనయయుం గనరాకపోయె 4 ధారణి గెందు౯. ౪ 

చ, ఫలముల నురాలపర్హముల 4+ భతృణముం దమిమిాజి6 జేయుచుకా 
బలము చెలంగం బట్టుదల + వర్శిలుచుండంగ దుష్ప్రధర్తు లై 
యిలసుతే నళ్లై చూచుచు న+హీనజవంబునం బోవ్రచుక్ మహీ 
స్థలముల నందునందును నిళతాంతము కస్టముపోన నిల్బు చుక, ౫ 1782 

సీ చనుచుండి రావింధ్య శె ల ప్ర చేశంబు బహుగుహోవళులును 4 గహూనములును 
గలయది కాన న4క్కడ( బరికించుట కస్టతరంబగు 4 త్యైస్థలమది 
జనళూన్యమగుచు ని4రలమయి గహనమై కనంగ గగుర్పాటు 4 గలుగంయేయు 
చును నొప్పు వనచర4ళూరులందబజు దాని విడిచియట్టి వె యగు4విపినములను 

తే. వెదకి మిక్కిలి యలసట + గదురం గుంది 
యై చొరరాని మజియొకళఉయడవి నెందు 
భయము నొందనివారాట 4 బరవసమున. 
జొచ్చి; రా దేశమున. దరుళసోమమెల్ల. ౭ 17883 

క, పులరహీతంబయి పుహ్పం,బులు తేకయె పర్ల హీన 4ము గ నొప్పును నం 
దలినదులు సరగీకాలము, జలహీనము లగుచునుండు+హసె కత మొప్పు౯, ౮౪ 

క్ర మూలములు లభియించుట, వాలలో6 గష్టంబు నుహివ4సాముజమృ గళా 
ప్రాలము లుండవ్ర పక్షుల,జాలము గన రాదు, వన్య4జంతువు లెవియుక౯ొ, కొ 

క, కనరాన్రు లలితేతేరువులు, కనంబడ వోవధులు లతలు+గాని పొదలునుకా 
గనంబడ నందలి సరసులు, ననికశీము స్థలములకు నెల్ల * నాకరరములగుకా, ౧౦ 
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మండు దవా నం$దుండ చెప. ie 1787 

మునిపతి కండునామకుండకు + మాప తవోధ యు: మస కోపి మూ 

నిచయస త్తముం డొకండు + నిప్ప్ యటం వపమోచకం యు 

యయ నూనృత వ్ర వతం ఉ+హోక్టమవా త్ర న సక్ప$ భావం డై 

తనకు డదీయపు త్రకుండ + కేద్వనమం వొకనాండు కేపచూకగాా ౧౨౩ 
తిరుగుచు. బదాజుసంవుక్సరముల ప్రాయమున నొప్పి + చ వక౯ా వే 
మరణించెం బుత్రన్ఫుతి క, య్యకణ్యమునం గోపమూ నె 4 నమ్మునిపతియు ౯, 
నిరతము ధక చచిత్తుండ యు + ని రర యోగము నూను నాకం డా 

చలో శపించెను బశకత్రుల శేని మృగాళిశేని యె 
వ్యరికిని గాని యయ్య :ఏ 4 వౌసముచే చెయ న నన రం మె వసుం 

ధరం దగునంచు. శో ధమున 6 చాళంణగతేకళయే సతప్పకం: బుగకొం ౧౮ 17140 

వనచరపికు లంవటును 4 ఇ రతమందు గుహోవళం కగకా 

జనకతి : శూన్యమై తగు వి శాలవనంబుల నేష్ట పుట్టుచో 

ట్లను బలువూన్మి_మై వెనకి 4 లడ్మున మానను "్పీకం గానమికా 
మనముల. గుందుచుకా సతముళి మక్కటనాథహీ తై త మ లతలాటచేలా, ౧ 

తికిగి తిరిగి చాల 4 దీనతం గని మజ్, యెల్ల చోట్ల వెదకి 4+ యెందు వీత 

నపవారించినట్టి +, యలరావణునింగాని త్షోణితనయం గాని 4 చూడషనై 8. 
మాడ 

రీ 

చ, వనచకులంత భె ర్యమున 4 వారనివూన్మి లతాళగుల్మముల్ 

కే 

క 

కే 

ర 

ఘనభయదంబు లై వెలయ+గా6 గనుపట్టు మజొక్క భాగముం 

గని యటం జొచ్చి కూ రతరశకక్షు నుకౌభఘవికోధి నిర్భయు౯ 
దనుజుని నొక్క_నిం గనిరి + ధాత్రిధరంబన నొప్పువానిని౯. ౧౭ 1148 

చెనుభీతి గలుగయజేసెడు, దనుజుని నాశేనినిం జూచి 4 దట్టులం దగం గ 
టి నిలిచి రందజు యుక్లం, బున కాతిండు పర్వతముల + బోలినకపులకొా, ౧౮ 

కని జల మలరంగ నిట్లని, యును జచ్చిళి రిదిగ్” మిోర4 లెల్ల ననియె; న 

దనుజుం డంతటం శోధం, బున వికికిలి పట్టుకొను చు64బో యెంబయి బడక. 

దనుజుా ను వెం బడవచ్చుటం, గని వాలిజుం కంగదుంకు 4 కఆకుననుజు నా 

తని రానణుంగాం దలంచుచుం దనకరతేలమునను జజుచె 4 దర్పము పొంగ౯. 

సురవైరి యాతం డంగద, కరతలవాతుడా ర క్త4శణములు నోటం 

గరము వకలంగ నిలయబడొ, ధరణీధర ము బడుపిశధంబున నంతేకా, తం 
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లో 

చ, దనుజుండు మృత్వువుం గనిన 46 డర్పజయంబులం జెన్నుమోజున 

వ్వనచరు లాతండే దనుజ+వర్యుండు రావణు(డొనటంచు న 
జ్ఞనకజ యందెయు౦డునని 4 సంతస మందుచు నాగుహాంగణం 

బునం బలుభంగులకా వెదక. 4 బూనిరి కాంతలు పెంపుమోజగ౯ా ౨౨ 

. వనమున నెల్లెడ౯ వెదకి + వారక తద్దిరిచెంతనున్న యిం 
కనొకభయంకరా ద్రి గుహం 4 గాంచి 'తవంతరమందుం జొచ్చి; యం 

దను గలయంగం జూచినను 4 దోయరుపోానన నీత యుండమి౯ 

వనటలం గుంది సాంతము లం 4 బాయనిదీ నత నిర్ణ నస్థలం 

బున నొకచోట. జేరి రురు౪భూరువామూలమునందు నందణుకా. ౨౮ 1119 

నలువదియెనిమిదవ సరము సంపూర్ర్త ము, 
౧ a=) 

రణ వ సర్లము. 

యుడు హనుమంతుడు పె పెక్కు చోట్ల దు వెదకు, య్రైర్టైురంా 

ng వనచరనాథపుత్రు (డును  గ్రూజ్జుండునై తగు నంగదుండు ద 

ray 

కం 

క, 

శ్రే, 

ర్త 
య్యన వన రాజిలో వెదకీ $ యంగము శాంతిని బొండ నందక 

వనచరులం గనుంగొనుచు + వారల నూజఅడంచెందం జేనీ యి 

ట్లనియె; వనంబులకా గిరుల + నళ్లై నదీతటసీములం దొగి౯ా. ౧౪ 1750 

| దుర్షముగహ నమం+దును వీంంబులం గొండగువాలను జనకునిశ4కూర్తి తనయ 

జకం వెదకితి; + మిక్క_డ నక్క_డ జానకీగాని, యా 4సాధ్గిగ్టదివిజో 

కన్యకం బోలు చక_నిరాజపుత్రిని హరియించినట్టి య+య్య సురంగాని 
కనరాకపోయిరి; 4 'కొలంబు చాలా గడ చె, సుగ్రీవుండో 4 కఠశినశౌస 

, నుండుగదా (శృద్ధంబూని వి్యూ4రుడుగ కెల్ల 

తాొన్రలం దగ వెవకుండు; 4 శంద్రింగాని 

శోకమునుగాని పొందక 4 సౌరిది వైనం 

బడెడు నిద్రను బొందక 4 పుడ డమితీనయ. లో 1151 

కనందగు వెరవున వెదకం, జను; విసుకుం గనమి మదిని 4 'స్టైర్ఫము గనియు౦ 
యై 

ట నిరతముత్పాహం౦బును, గనుటయు నివి కార్యసిద్ధి 4 ౫లుగంజేయుక్, ౫4౪ 

అని పెద్దలు వచియించిరి;, కనుక నె యిటు పల్కి నాండ6 $ గడుదుర్లమమౌ 

వనమున నిట వెదకుం డో, వనచరులా రా! బలాభి4+వర్టితు అగుచుకా ౬ 1708 

అలసటల మాని మరల నశథయ్వ్టగవి నెల్ట6 

గార్య మొనరిం చుచుండం ద4త్మా_రఫల మ 

1 సమాళ్వస్య శె ర్వచ8-అనిమా,. ప్తి లేం ద్రి=అలసట. 
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ఇగ తో గ బకుచునును స్వ 1 కేరబ నుట విడిచి. 2. 1154 

క, అంచడజుమిటు నిడెెంచుట, ఇమం 2% వికారి కా 4 మొనాంపంబూన౦ 
ల | ar యా 

గు వు;డు .కుద్ధా వందకు వండించుం జయ్ దళతయంక క తిక, 
al లో 

న్ 9 

, 3 
కలీ పో 

డివకతమున నస్పష్ట్రవచనమున విబ్లని యె; Mens కిచటకా. ౧౧౪ 
co 

సీ మునకెల హీికవాగ్ష4మునుజెస్పె నిది య క మాకుకా్యమునగుగాననశై 
cn శ 

కావింపుం శమ, + “ంసరకంయిజు పెలంబుల జళవిం హక ముల సువ 2 6 

ద్ర స్సృవణంబుల? 4 జఒకమానరంబున వెనక్షము మరల, శ ఏభుడు మనకు 
డి , మ్ క! 

నాజ్ఞ చేసినరీతి + నంకేట మిానెబ్లం జేక్ దుక్షమమగు4ఘార డై ల 
ళం 

ఆ. దుక్షమస్థలముల. + దోవ నె వెదకువు మనియె గాక బలము లబరు వాన 

రాళి యంత లేచి 4 మయూమ్యుదిక్కున పంధ్టై; కావనాళి వెనకగా గడంగ్రి 

చ, జనకజం గాంచుకాంతుబను 4 కారక మేభుసమానము వ 

ఘనతరకూటయు క్త కనుయి 4 కాలెడు రాజక భాగ మొక్క చోం 

ఓ ష్ 

కలో 

ని వెస నెక్కి యంచొకట: శ గను భు కోడృవనంబు సప 

ర్రనికరరాజికెింబగు న4కణన్చైముః గాంచి పుతూవాలంపుంకా. ౧౬౪ 1760 

ఆ. వెదకి రెంత మిగుల 4 విక్షణుకాలుకౌా, వారలగ్ర భాగ $ మూరి కడు 

శాంకి నొంది రాము+సాధ్విని వై జేహిల గాననై క పూన్కిశగలిగి యవల, 

నీ, బహుకిందరమగు తశక్పకతమండెల్ల వెకకి క్రి ౦దికి వచ్చి 4 విఫులకష్టు 

మున బ్రజ్ఞ దప్పి యెం+దును సీతంగానమి; నపనుండి వాలెనబ్ల 4 నవనికి దిగి 

యించుక యందుండిశసంచకంచుచు నొకతకుమూలమును జేర4వరంగ నందు 

గొంతకష్టము దీక్చు+కొని ముహూ_ంబందు నుండి దవ్నీణమున +నురిషప్రతనయ 

జే. వెదకంబూనిరి కపిసంధ4+ఏరులై న 
వానుమదాదులు పయనమై + 'యోగిర్ం ద్ర 

| ఉవాచాగ్యు కియా వాచా ప - ఆనిమాంము. 2 తత్ర కో ద్రవనం 

భ్రమ్యం స పప పనానిద-ఆనిమూలము, rer 
వాని ఫైళ్లు 
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మును మొదటనుండి యెల్లడ4లను వెదక్ంగం 

బూని తిరిగిరి రాజాజ్ఞ 4 బూని యపుడు. ౨౨ 169 

నలువదితి "మ్మిదవ సరము సంపూర్హ ము, 

౫౦ న సర్షము, 

-ంధ్రుద్టు హనుమడాదులు స్వయం పృభను జూచుట. ఉ్రథుంా 

చ వానుముయు వాలిపుక్రుండగు4నంగదు. దారుని గూడి వింధ్యభూ 
ధ్ర నిఖలకందరంబుల ను౪దారవనంబుల జాన కీసలి౯ా 
గనుొనువేడ్క తో వెద కె 4 గాఢరయంబున సింహాముల్ పులుల్ 
గనంబడ దుర్లవుంబులయి 4 కన్సడుభాగముల౯ శిలావళికా, ౧ 17683 

వ 'పెనసెలయేళ్లను నదులను, జనకసుత౯ వెదకి యంత 4 శ లంబున. నో 
ట్ని దశ్ ణపశ్చిమమును, గన వేగిరి నియమిత ముగు 4 కాలం బెల్లకా. ౨4 11764 

క, వారికి గడ చెను నచ్చట, ధారణి కాననగుహాోవి4 తానని విశమా 
టారయ(గ దురన్వేవం, బె రహితజనౌఘమగుచు 4 నతిభయదంజబా, 3 

చ. హానుమయు వానరావళిని 4 నంతేట జేరువనుండ నిల్పి త 
ద్వనమున నందజింగలిసి 4 బాగుగ నెళల్రైెడం జూచె దాను నం 
త నతనివెంట వింధ్యగిరి + దారుణకందరముఖ్యనీమలకా 
గనుంగొని రా గజుండు కపీథకాంతుండు గాం దగు నాగవాషముండుకాః ర్మ 

వీ నయ, శరభులును 4 గంధమాదనసుపే.ణులును మైందద్వివి4దులును నలుడు 
జాంబవదంగదుల్ 4 చారుదూపుండగు తారుండు ఎ. లవి(తానయు క్త 
ములగు భాగంబుల6 4+ గలయంగ వెదకుచు యామ్యదిగ్భాగ ౦బు4లందు వెదకు 
చును బోయిగురువిలంథబునుగాంచిరొకవోట,; కుల్స్పిపాసల(జాలశగుందివార 

శే లలసటలండజెంది త్రాగ స్మలిలములకయి 

తిరుగుచుండంగ బిల మొండు 4 పరల నందు 

బుకువిలమన మయునివే 4 రజ్నీతంబు 

దుర్గమము పృథుతేరముగ 4 దోంచునదియు, ౮ 1767 
క, లతలును నృత్ములును సం;గతములుగా దానినిండ( 4 గప్పి వెలయును 

న్నతములుగ, గానంబక్తియుక౯ా, సతత ముందుండి న, 0చ4నారసవాంసల్ , గొ 

ఆ చక వాకములునో + సలిలంబులం వోంగి 

సరసీజముల నేణు4సమితితోడ 
నరుణములయి వెలయు 4 నంగములను గల్లి 

బయలువెడలుచుండె 4 బయలం జనల. గా 1709 
* ఆసేగు సస్య శైలస్య కోేటిం దమీణపళ్చిమామ్-అనిఘయాలము. జావి తా 
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జట్ a ల _— a ణా 

నంటబుడు న ఈయూ! ము ఓ + గ్ చా సుక అం. 

క, కనియిది పాతాళంబో, దనుజుల మాయయొ! యటంచు: శదసనుచులకా కం 

అజాయ? టం నావ్ 

కను బొంచుచుం. బోయిరి చంకను వేశం నంత: అవవ తవ యుండుమిగుబక్, 
3 

మ. మనమెబ్లక్ శమనాక ననైనల నా+క్తావు 

డను శై ఢెలవ్ర జదుక్షమంబులగు మాశిక్షసోమమ్మ్యాకా చగకా 

సునయక్నంబున గాంచినాక మెచటం + గంజాశీ, 

వనట౯ా మిక్కిలి బొండినాక; మిచటక౯ + భి ae గ 

క్ల, మన భాగ్యంబున గంటిమి, కః డీ యిందాండి వొంస4గణవారసముచ్ 

ఘనచ కృశ్రాంచంబులు, 1 వనముబలో మునిం వెకలి4వచ్చెడుం జుండీ!. ల 

చ. తపవులు దీనిదాషీరమున 4 దట్టముగా గడునుందరంబుగా 6 

బరండు నిక్నయం మచట 4 వా౭పిపూక్ల “మయుగాం జెబంగ సుం 

జరవుగు హూపమొంటెను పోోదంబయిన ౦0 బచెకింపనె న్నను; నా 

హారిహ మ లల్ల నట్టు బవ నాక జుం జాడిన నాలకీంచు ముక, ౧౭ 1776 

ఏవీ దానిం బెచ్చిరి మహ త్ర కరచుగు విలమడి చం వనూక్వుల
 ప కా+శం 2 "లేక 

భయదమె నస్తుకుశ పొటు బుట్టెంచుచు నంద కాహావ్యక4మ వ సుం: 

గాంచికి వారెల్లం; 4 గడల సింవాం: టు బై హువిఢర్భుగ వ “కే (వారములును 

వెకలిరా గాందుచు + వివులాంధ కా కాన్ఫతేంబగు భూకకం4+4డరము చానిం 

కే. జొచ్చి రయెొైడ వాపచళముస్పు కేని 

పొాపవముగాని సుప్రభా4వంపుగాని 

గానంలబడదయ్యె వాయువు4 ణే వాస 

లంధకారంబునం బడి శరపనట నిచట ౧౯; [27 

ళా 

స్ప్పురణమున నొప్పి సుందర్క తేవమగు -జేశమును నొకటం + వనుకము లలర౯. 
క, తెకిగిరి; కపికుంజకూ లా, చిలకా చ*మువనం బోయి 4+ కాంచి? జేజ 

క. పలువిధములై న వృకుం, బులతో దుర్లమము గాంగ 4 బొలుపాలెకు నా 

1 ఐనము ఒలో=నీ టిలో. 2న తేషొం సూతే చతు కలేజో నషం క్రమః, నామోరివ గతి 

శహం దృషీ సమసి ఐ ఏ లే-అనిమూ, 
త్వా వావీ 
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విలమున నొక్కంరినొక్క_ర్కు కలంగుచు. బట్టుకొని యంధశకారముూనందు౯ా, 

కే, యోజనం బొండు చనిరి య+త్యుగ్యమగు వి 

పాసమేం దొట్రు పాటొంది + పయసుం గోరి 

సంజ్ఞ దప్పీయు వార ల శృద్ధంగ్ నక 

కొంతకాలము చనిరి త4తు,_ హారముందు. ౨౨౪ [120 

జే, అలసి సౌలనీ ముఖంబులథయందు దైన్య 

మంకురింపంగ జీవిత్మమందు నాశ 

ఏడిచి యంతటం గాంచిడి 4 వెలుంగు నంతి 

విగతతిమిరము శుభమునై 4 వెలయుచోట. ౨౩; 118! 

క. హరివరులుచేరి వుతీవవు, కరణికా దీవించు వృత4$గణముల వరక 

ర్పురమయముల సాలంబుల, సుకపాన్నలC దాలముల నశోకతరున్రుల౯, 

శే, చండ్ర లను నాగ కేసర4చంపకములం 
గుసుమితనుఖై న కొండగోయగులను గాంచి, 

రందు. జిత్రంబులయి సువక్హాకృలిందగు 

పూలగుత్తుల నెజ్బచి4న్రళ్ల మజియు, ౨౪ 1708 

కే, మంచి శేఖరములను న4భ్యాంచితంబు 
లెన లతలను బొల్పారి 4 హాోటకాభ 

రణములే పండ్లు గాయగం ద+రుణరపిరుచు 
లవరతె వెలుంగొందుచును సువిలాసములను, ౨౬ 17184 

వీసమాలిక : 

రంజిల్లి వై డూర్య4రత్నవేదికలచెం గ్రాలుచు నిజభాపకాంతి నలరు 

రజతవృకుంబుల 4 రమణం గాంచిరి; నీలవై శూర్యవర్హ ముల్ 4+ వజిలం బతగ 

సహితేంబులయి చాల 4 సరసిజబాంధవ సన్నిభభూరికాం+చన సరోజ 

సంవృతమ్ములయిన 4 సరసిజలతేలను స్వర్ణ నుత్స ర్థింబుల 4 స్వర్ణ కచ్చ 
పములను నిర్శలాం4భస్సుల నలరారు కొలంకులం గనిరి కథవులు మణి యును; 

గనకగ వాత్తుము4కాజూలవిలసీతములగు విమాన ఘథములను గనక 

రజతీమయంబుల; + రమ్యసువర్ల రజతమయభామముల్ +4 చాల వెలయ 

వై దూర్యమణులచే 4 భాసిల్లుచున్న గృృవాంబుల నెల్తెడ 4+ హరులు గనీర్తి 

పువ్పఫలంబుల( 4 బొదలి ప్రవాళంబులను బోలువృక్షంబు4లను సువర్ణ 

పట్పదంబుల మటి + చారుమధువులను మణి కాంచన విచి త్ర 4మహి తశ య్య 

లను నాసనంబులం $ గని రు త్రషుములగు యానంబులను వారశలంత నచట 

గాంచనరాజత కాంస్య పా త చయంబులను దివ్యచందనథమును నగరువు 

లను శుద్ధరుచ్యమూ+ల ఫలంబులను, ను త్రవాములగు పానకశ4మహిత మధువు 

లను దిన్యవస్ర్రుం బుథీలను, జ్ఞిత్ర కొంబళ ములను శే, ఫాజినం$బులను, దీ ప్ప 
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జవానుహోలికనాలం 4 దగు చ సహోటగసండ గుంపులను ఇ వ4చ్చటను జోగు 
గాం బడియుంకంగల ఈ గాంచిప పూయ వ మూసా ౬4 న్ గువావు 

నమన ్రయంబజోయి 4 కవి వాళి వెంత నామయు నావ +చేకలను వ 

4 యచనియతాహాం ము చేజమొప్పుంగ + వమలత్తప 
4 *ప్రుడా నామను ౪౨ శీడపొందుచు + మషముబందు 

గం 

విస్తయంబును బొండె + వెలందిక్ కవ్వు గా విపేచియుంషంగా వథకిబతవయు:ండు హే 

~ 

మస్క్రించి నయంబువ 46 మజేయు. బలొ3ె, కం, 1155 

క, ననితా: వీవెవ9కవో!, ఘనకకమ్నావా మాబవిల వయసుల వ కింగి 7 మే యా ఘనము. ఎవొ వరాం లు ఈ వనమున న 

స్తునికర మియ్యు జఇజవ3చో, విమకపింపుము వేకుకయ్న 4 వివకా మాకు౯.క౧ 

ఏ(జదియవ సాము సంధ్యా ము, 

కొ అనియిటు పలికి శనుల, తేనయుండు మహాజవమును 
లా 

నును జేయుమపహాఖాగను, వవితామశే ఫు నిష్ట 4 
ల 

కం కని వభ నె మాజి యు నిట్లన్, వన చ పాము మము వెకబ్మబకలు-ను శ్రుత్పీ 

డను బొంది వహ నఎసటం, గని యిట సలిబంబు లుండయ4బవను నాశక, ౨ 

జే, విన్నంచనమున ముందును 4 వెనుక జూడ 
కంధ కారావృతంబగు+వట్టి చా వి 

లమ్ము జొచ్చితి; మేము దా+వామ్హుకొజ కె 

పెనువిలము దీనిం జొచ్చితి 4 మనఘచి త్ల ౨౪ 1189 

కో, ఇందలి యద్భుతవ స్తువ్రులం వగం గని యె మి దని క+లవిలంపకుచుళలా 
డెంపముల చేమిడోంపమి నించే యిటు టులబున్న వార 4 మెంతీ' నష్టథ ల౯ా. 5 

చ. తపణసకోజ బాంధవువిశ4థంబున వెనౌడు నీసువక భూ 
మిష వావితానముల్ శుచిక 4 మిక్కి లి మయొప్పి వునోహావం-౫గా 6 

బరలగెడు మూలముల్ సుఫల వారము లియ్యవి, స్వర్ణ చా వతం 

గరము వెలింగ యభ్ర్రగకిం + గ్రాలువిమానము లివ్వి ంనే.. Hy 01 

చ. కనకగవావముల్ మణిని(కాయముఖబం దనరార వెండితో 

ననుపమరీతిం 'కేయంబడి+వట్టి గృవోవళు లివ్వియేంవో! 
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శే. 

IS 

వనితరొ! చారుపుప్పుముల 4 భాసిలి సతృలముల్ చెలంగం జ 
కని" పెనువాసనల్ పొలయ:శగా. బరిశుకములై ల తనరు నీ 

కనకమహీరువాంబులు తీ4గకా బృభవిశ్లైన న జేంక క్రిచే౯. uy 1792 

, ఏమలజలములందు 4 నెలసె స నెశ్టీని ప్ర పళా వనమున స్వర్ల పద్మ 4వార మిద్ది; 

క నకమత్స్యములును + గనకకూర బులు, సం చరించెడు నివి + సాధి! యెట్లు, 

. తెలియవు మాక్రీవిషయం, బులు సావన నివ్వయెట్లు 4 పొలుచు? స్వశ క్రిం 

గలిగినవో? మజి యెవరి, యలఘుతీపోబలమువల న 4 నలశాలెడునో?. ౬ 

- కన్నది యున్నట్లు” న్యోసన్నుతచరితా! వచించి + స్వాంతంబులయం 
దున్న గురుసంశయంబులం us న్నన. దీర్పుముని పబ్క్మ_(4గా వినీ యంతక౯ా, 

, సర్వభూతహితై మీణె 4 సాధ్వి ధర్మ 

చారిణియునె న యానారి 4 సకలక్పులం 

గాంచి హనుమంతునిం గూర్చి 4 కరుణం బలీశె; 

మహిత లేజుండు దానవ4నుండనుండు. ౧౦ 1196 

, వకూయయందు నేర్చు + నముహి6 బవ రిలంగా 
J కం 

నలరు మయుడు తనమళహోవిచిత్ర, 

శక్తి నిందునుండి 4 స్వర్ల్హ ననము దీని 
వెలయం౭చజేసె ముజీ యు + లలితవీతి. ౧౦౪ 1197 

- కనకనుయో త్రమభవనం,బును దీనిం గల్ల (జేసి 4 పొగడొందినయా 

వనుజుం జె విశ్వకర్మ గృ దనుజుఐక్యి యుండె ( గవీవ్మతంసమె! యతందే, ౧౧౪4 

. ఈనుహోననమున 4వే సెక్కు వే లేంక్లు నిలిచి తపోనిష్టు + నియతి జరవీ 

శుక ప్ర లేత మై థీ వోభిలు ఛీబ్చ శా స్రుం బెల్ల < దనదగు+ధనముగాగ 

బ్రహ్మావలనం దగ + నరమును బొంచెం జూ! యంత మాూయాబల4థములకుచుండ 

సకలకావముసుఖాళి 4 సంతృ వ్రిగా, బొంది యిమ్మహాననమున + నెలమినుండ్రి 

కొంతకాలము ఛాలం+గోర్కుల నొందుచు నివనీంచియుండె; చా4+4నవవిభుండు 

హేమయను నచ్చరంగాంచి * యింతియందు 
గామపరతీంత్రు డై కూడి + కడు సుఖముల 

బడయుచుండుటం గని జగత్పతి పురంద 
రుండును వజ,ంబు. గొని కోపుమడరం బూన్కి. ౧54 1799 

వను చేంద్రు చుయుని గొర్తును, జనె నాతం డిచటువాసీ 4 సరసీజజని యో 

కనకవనంబును, గనకభ్, వనమున జిరభో గ్య దివి $వస్తుచయం౦బు౯. ౧౫% 1800 

హేమరొసయగా; నోక+వీశ్వర! మేరుసా,వర్ణి తనయ నేను + వనమున నిట 

నిలిచి హమేవావియగు 4 నిర రృలసౌధథాది,కముల నెల్ల ( బూన్మి_6 4 గాచుచుందు. 

* పితామహా ద్వరం తేవే సర్వ నూళనసం ధనమ్ -ఆనిమూలము 



OA 

త్తే, 

కం 

తే, 

చికు 
వరయ క్థ .దభాకాం.ః ము కై నరకము, {178 

= జ? _ థొ 

మెము స్పుయం ప్రభ యనగా, వారా విఖాషకపొందు4దావను నాకా 
~ కా? క. ॥ ల అవాలని es = శా 

నావ సంచ చెంతకు కవి, సౌర చలికే రాయా యు కు శ గసనుని వూ ౭ కరవ 

తె అభ నా జన ల స శ్వ” ఆ రో పకా న ల్ pane ; 
ay ము శల ue jl -050 ఎ యం అనా! హా se et గజ ళ్ 4 ఇ. “వైర పు న ra 

కాదచుచున్నచానల + గారను మానిన, కో మంయిటు 4 మాకు వను 
నో జర గా 

వెవనుచున్నువా కు శ పతపహపదుదమమతు, పీనవమును గంటే + బు క్ష్రూూకు, 
డా 

- ప్రో చ్ జా . తెవనందగు పలమదూూఐఅంబుఐలం దివి జబముబం వావి కే. కడి పసమసం 
“శక వ కో ఎటో 

మ = అ అ - బును నాకుం జప్పునలయునుు ననుపమగుణ7ౌ కక్షణాక 4 హారికులనాకా', ౧౯, 
ear) గ 

ఎంబదియొకటవ సాము సంపూక ము, 

౮ pal 9 | లే (¢ |. [| fp లప టై, గన న ట్ర thf భా సత A ల్ 29 

ల కపాలనన+అాంచిక. డె కి పచొుంపుచుండంగకొా. కె 1208 

దశరణావాగయరాజనం4ననుంకు నగుచు 

నబరురాముడు లవ్నేణుం+వను ను నమజుని 

డారయగునీతనుం గూడి + వండకావ 

నమునకుకా వచ్చె; నాతనిథతరుణిమణేని. రోష 1209 

బలిమి జనభ్ధ్థానంబున, ఖలుండగు రావణుడు దాను 47 గైకొని చనియెకా 

అలరామునేకు సఘఖుండును, బలవంతు:ండు వానకౌమ4పతి ర వినుతు(డుా, 

విన ను గ్రీవు( కిట్లు మ4మ్మందజి నిట 

మునిపతి ఈ య స్తుష్టంయన న్న దక్కిన యముండు 

పాలనము చేయునది యునై 4+ పరంగు నిచటి 

కామె వెదకంగం బనిచె న4యస్థదన నతేండు, ౬౩ 1311 

ఘోరాకాకుల “౦, పిశాదుల ఏరి స్టా + విక్నీంచి తీగలా 

ఛారశితనయను ఖలుండగు, నారావణుం గౌమగూపు + నరయుం డనుచుకా, 



క, అనుషమకితిగ మాక్యాజను జేసెకా; మేము నెల్బ4శమను దిళనునె 
3 | ఇ 2 వె 

్ఞనముకం ఇంకక తగల, *మవనొంటిమి తిక తికిగి 4 కాయము అబసెక్, 
టీ క + | 

వ్ ఆతటినె ని భాహ్మవాములాంచి యడాని మూలము జేషితి 4 మోలినంత శా 

aS a ~~ 

షె 
గి 5 

మేము వెబవెం 4 మాములు? వోనం ౪ ధాన పనా యణళవ్ప్చము వహాంచి 
నీ 

వ 
జ్ 

rT, SL అల కటు ఇ వర్ గ బ్ న్యా గజ ఆ, 2 
చింతాడ క్చున్న ఖచెక్తుు మె వరం గావకుంటమ నలు4గ్గ ఎల ద్రష్టు 

వంకలును నాకసంబులు 4 నకుసపికాణి. ౧౨౩ 19 14 

కు జలముల చెప్పను బక్షుం, బులను విదుక్చు చును వేగ + పోయెను; వానిం 

గలయం గని చక్కనియా, బిలము ప్ర వేకింతే మనుచు + పిరికి నేనే. ౧౨౪ 

జంపి క ముఐయి 4 చెచ్చె ఆం జనుశుం 
అజాయ 

పజ నాకు 4 మాన్య చరిత్రా... ౧౨ 
భి 

(షి క. హీతమువపవ బేకించికెం బ,వీతకు 

చి తగ డబముంము నిం వదన్తుముతియు 

కే, స్వామికార్యంబునందు ని+శ్చలపుభ క్తి 
సలుగుటం జేసి శీర నీ4విలముం శే? 
వలయుననియును దో వ$ర్వాక మేము 
నొంకాొనుబచేతులూ:కంగా థీ నుకషికుమువ. ౧ర {817 

ర్ తిమిశాచ్చాదితమగు వీవు కము: జొచ్చికి సంచ సశ్వ4రముగా; నిది కొ 

రము దీవియిట్టి వొచ్చి, వామలాంగ్' ౫౫ వబిలంబు + నంతట నిచటకా. ౧౫% 

చే, ఆంకటం జక్కీ నాధి! నీ4యంవం జేరి 
తివి: యథావిధి నీవాతిశశేయమును నొ 

నర్చి మొసంగివ పఫ్రబయుల + వమలి మూల 

ములను దివి యాంకటం జిక్క + కలరితి మిటు ౧౬1 1819 

క, వనితా! యాంకలిచే మృకిం, గననున్న మము౯ మహోర్ల 4క రుణకా రన్నీం 

చిననీకుం బ్రత్యుపకృతి, వనచరు లెద్దాని(జేయ$+వల యుం జెవుమా'. ౧౭4 

క, వానువున్తూలంబుగ నా, వనచస లికీతిం జెప్ప + వారిజడళలో 
చన విని యూాయూధపుు౦, గని పళ్కె_కా వెకులై న4కవుల న్మిమ్ముక్ . ౧౮౪ 

చ. కనుగొనినంతనే మదడివి4కాసమునండెను ధకర్యమకా వృతం 

బును డదగనూని వేం డిపగఉ4బూనితె గావున నేడ్రిగాని కో 

రను బ్రతిచేయ మో కవసథరంచిట లేదు మదీయగేవాముం 

గని ముద మొందుకే తగినసకార్యము దాననె మోదమందితి! '. ౧౯౪ 1222 

ఏంబదికెండవ స్వము నంవూర్ణము. 

గ! 

ల 
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భ్ 

తడు వానకు. షయం. రాత నిర మలు. శఫిడుంా 

కా అని తాకి ధరా మును శుభమును నె వాక్ట4ముకు పపం 
చ్ క మ అ 

విని వామమ చూవపయంప బొ, వవ్ంవనెవివామ పను భయం" పలికేలా, ౧ 
వో క 

వ్, ఒధర్మశాకన. 4 యుదష్టికు మం కక? నచ్చక “కప సరా ను 

మేమ నిన్నె, స్ప+మయు మహితామ్తునా కోవకు కకక వానల 
; అల 

నట్టకాలము కాన శ వంవణలి మిమృవ మవ మంవ? వవముంచు 4వ? చాక! 

చనిహు గావు భ మం$ై కు క జేయు క బువా యం కిక కవి చికు ను మలక: : 

మే గావంగు రాజాెసంగినశ డవు డాం 

వ్ ఆన నేకు a జ శ y= దక్ వట్ట మముం గావ 4 చెల్లు నిక er 

చ. జనకజ యువ. కావ్రం ”్నం4డాలు నువా కారని మప్తు మే 
భు 15 

నకపలాం వగుకా వవచ4వో కము నావి దానిఃశేయ మా 

క నిచట నుంట శేకెర్ణిమయి శ కూడ ౩శకనమె యయ నిటు బో 
మలో pe | 

యనఘమతజి' యటన్న విని + యాగవణార-ే యిట్జ వెం నమక. ౫. [పతర్ 
చ్లా 

క దిని డ్రా వెక్ంచిన య, వానికినేం ౫ ఆముబను 4 సాయన నకం 

గానౌ నె కష్టమనియే, వేనెంచెన న నష్టులయాన్టై 4ని శపణమునా. ౬ [326 
ము 

క, చికకాలనియమముఐచేం, గ5మాడె ంచిన తపంబు+కలిమి౯ మిము చె 

బ్బ రయం౦బున వెడలింజెజ?, స డగా ఇమ్నులను మూవీ + చలన రహీతులై, ౭ 

“వం వనచపలాక. యుండగు 4 బాగుగ గన్నులు మూయకున్నచో 

జనుట యసంభ వంబగును + సజషరంమే కమల మూయుండం 

చనియెను; వానవో కములు 4 హార మునొందుచు చడాంటివోవంగాం 
వాట 

౫నులను మూసికొంచు: వ్వా సృదులాంగుళపట్టు నంబుబకా. Jy 188 

| 
వ్వన చపల తణములోపలల దనమహిమకా వెలికీ. జేచ్చెం + దదవనరమున 

సీ ధర్మచారిణిమయైన 4 తాపసి వాకలనెప్ల నాక్వప్టసించి 4 యిట్లుపలి కె; 

వింధ్యా ద్రియచె బహా4వృక్షు ౬ తాకుంంబగును కీముంశంబు+నగును దాని 

కవ్షిలం జస సృవ4+ణా ద్రియయ్యుడే యిజె సగరివర్థి తేమనం శ బొనడంయబడేడు 

జలరాశి; ననచర4స క్షమ లార! మిాకెల్లు శుభంబగు 4+ నిం క చేను 

కే, గృవామునకుం బోవుదాన విరా(కేగుం3నుచుః 

ఒలికి సిరుల వెలయు న4$బ్బిణముం6 జొ; 
టాం. టకా నలా. చదు 

క కను(దమ్లుల6 గ ప్పుకొవకా, గన నాతేయుూ హ న్తద్ధ(కయ్రముఖుం న 

OI టకాతానా ద మగా 

* స్ప్రే సృంమోాలితా స్స వెప సుకుమాకాంగు వై $ కరే ॥1-అనిమూలము. 
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నంతేం జెను మో కతోేజ భయంకర క 

వితతె నిబిడ మపారంబు 4+ ప్వవుమునయి. ౧ర 1230 

క, వకుణునకు నాలయంచె పకల సముక 

సుకుండును దుక్గ్షనుము” 1 బర్భరమహివం శేసినట్ట్$ 
క, వనచకులు చాకు జనకుని, తెినయాకా వెనకంగంగ్ 

సిన సమయమైనమాసము, చనియెను; వర్వాకం 7 శ4స త్తములెల్లకా ౧౫ 

క, అనయము ప్రప్పన పావపువశముం డగు పింధన్గ డే ల4పాదంబున మె 

హ్ నం సూకుచుంకి చింపంసనునాన్ 8; స్వీయకా కారర్టిశపరి హోం గనమిక్. ౧౬ 

చ కరువులు ప్ప పువ్ప భారమును 4 దాస భరెంపంగ లేకయుండ సుం 

డకలతిలెన్నొ వంనలు 4 ధా క్రై తె పవాంబుల నావఎంచి య 

కరణే వసంతచివ్నాముల, త గాల ఒంగ సాంచి కవీంద్ర భీతి య 

వరుసను డప్పవంచు. గవ్+4వర్యులు చింకెలి రాకులాత్తులై = ౧౭ 584 

క, వనచకు లంత వసంతము, చనుజేనున్నడని శికికశసమయం౦ బెదియం 
చనుచుం బకస్పకమును శీ,కెని డా కి ందముచును జక్క. 4 జెలిసికొని యటకా, 

క, జనకజను గానకుంటయు, వవచరపతే యిడినగడువు 4 తరగల జనుటయు౯ 

గని పడిరి థభరణివె భయ,మున కౌెర్నముల్న్భా6 బోవ 4 బుద్దులు గ లంగక౯ం 

"క కరివైరివృషస్క ౦ధుం, డురువీనభుజుండు వనచ4కో త్తముండునునై. 
కరం యువరాజు తార్మావకకనయుం డంగదుండు 4 సౌ జాం కొటక౯ా. ౧న 

a 
మళ్ళి లకి (CD చా P 

|| (౮ ba i 

షా 
క, ననచరవృద్దుల మిగలిన, ననచకుల౯ా మధ్గుకతేరసు4వాక్కు_ లలర మె 

b&b 

గిన బల్లి గారవించుచు, వనియం గృజెస్టింబు నెంచి $ యాదర మొప్పకా, నూ 
చ. వాకివరులాక! సూర్యునుతు4నానతి నండజు మిందు జానకీకా 

ద్వోరపడి యెల్ల తావులను 4 చత్చరతం గన న చ్చినార, మా 

తరుణి చెలంగు పెన్బిలము4దావుననుండగ్గ మాసమతశై ఖీ 

కరగలి దాంటివోాయెను ద్కగ౯ా మదులం కడ తోయ జేవాకో,. 1839 

సీ, ఆశవయుజంబన4నట్టిమాసము 'మొవలందఆ మిోిసమశీయంబు దనుక్(6 
గాబంబు లెక్కీ_డి 4 కారష్టములకు నియమింపలగాం జడితిమి 4 తేంపుగల్లు 

కవివరుష్ణం డనుపంగం 4 గదలి వచ్చితి మిట నక్కాల మగ జే4(యంగందగిన 
పనియెద్ది! యింక; భూ4పతికిని విశ్వాసపాత్రు లె నొాష్టయెక 4పథ మెఆింగి 

శే, స్వామిహీత మెప్పు కోరుచు + సర్వకార్య 
నిర్వువాణచాతుర౦ ద నగి 4 నేర్పజణులయి. 

విర లున్నారు; కార్భ్టంబు + మించకుండ 

సఫలముగం చేయుపనిని మిశశ క్తి యకెది. ౨౩| 1840 
———— 

* సతు సింసాబృషస్కు 018 - అని మూ లము 



కవీ ఫా డాండము “23 నము, [17% 

క్ గ జీ 
క వికుండే. డగు, విడతము;, వచి యానా కసీ 4 వాయన 

క్ 
ఖు కుకా, ముకు క డక వరత ౪ శ$మోంాబకకా,. ఆక 

అతో 

ల శో ఇ వాటే 

దు నిజము సూప డు మడి 4 వొవచిలయ* ఒం చయంమావ్ మూ 
మ Te న 

వా pan a] $n aa) 
జున్ తు న ను - 

షణుంను చేయశనవ్వు: డిం: 4 చాణముం దార. సుజంచు నెప్పిధకా, ౨౫ 
ఆను 

న న్య యా వ్ లు + 

క్ర కషడ తాన మొకెన, గంప తూము అయి వానలా సము కువ 

a - C3 “a జక "కర చ్ హై 

వాపలకు జంం*కును వి, దనం నొ మా వేకటనం ము వ్లన, ౬ 143 

షా చా pa కీ 

ఆ. కీ కమి ్వకుడ 4 చేదు దాన, వ చువువవవాండుళ పమ] 
బక a ME: యాల 2 

వా 
ఫో 

తేవయుః ఉట్టుల టి: 4 జా వామును విప్పి నొప్పు వ4నవ్వౌనకిి... ౬ 
త్ డా ప వజ 

న్శంయం హె; కక్సిటరహాయుని మే మ్యుతకొందుకు ల mm 

వశమున సవర్ట్రైశంబుననె 4 హాణనమూహము? వాయుటా్పగుక్ 
నిను యుననరాజుంజేసివముకి నీష్ మ యకంకు న కుకా వధిందునే. ఎ 1249 

క అనంబోకుండు, కవిరాజశం, బున కుకా యుసాజు నక్నుం+ బొందు రవిజుం 

డునుహగలే ౫ కప్రియమే, జశునకుః గావ డకుడుండు నృపుంయళా, 

కే, వవరాముండు నన్ను సమూ వరమున 

నప్పదము నంవంజేస 5 ము+న్నరక్కతన 

డీసు-గనియుండు6 గావున 4 నెట్టిశెప్పు 

దొరకినను దీత్తుము* నన్ను 4 నరసి యంసి, 3౧ 1830 

భ డని ఉ్థ 
వీ 

క, అంతము నొందింపంబం, కంచటి క కనంవూకి మ 4+ నా పురమున నౌ 

నంతయు సందియమే లే, కంశముశే నొంవ మికు 4లండజు వళతోలా. 3౨ 

కే. నాయవస్థను గాంచి య4+న్యాయ నుకుచుం 

గున సోశేమిలా భ్రమా 1 నోర యి చటం 

శావనాంభోధితటమున. + బ్రాణమూ'ను 

వికుచువాండను గ్రాయోప4వేశ మూని. 3౨4 మ; 

148 
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చ, అని యువరాజు వాలిసుతు.+డాడిన వానకులెబు నొక్కరీ 

తిని గరుణంబుగా ననికి; 4 తీక్షుతకంబగు దున ఎప భావముం 

గను రవ్సూనుం, డర్క_కు* ౨4 కాంకుండు రామును కాంతయందు. చే 

మను గమవాండు గావువ శ4మాసుకం గాన క యళఖ్టవాకముక, 354 1858 

క, తనమాంతకు కాం గని రామునకు: బ్ర యంబుగ నె మనల + ముందుగ నధీయిం 

చును సంకయంబు లే దిక, మవ మసుపట: దగదు “శమం కన దరికి౯, 3% 

క, ఎవండపగాథ మొవక్పుకొ  యెనీకువికకకు నాశం 4+ డషుగంకగదో 

యువకాజూ. సీతాదేవి వెన! యవ్వాక్తన్నై + విధము దగయగాల౯ా,.. కన్య 

శే. వజుధడాలీక మేని కళవీకఘుండగుచు 
వీకుకౌ సూకికేవయుని4ఏటి కకుగు 

దము మహీనుతవా క్షసుం$క మును చెలియ 

చేని యిచటనె యసువుల4నెన విడిచి ౩౬ 1856 

క, అపుగుషము యమునియింటికీం, బుడి నని: ర్లు వాాంథభయమున న్యుథలం 

గర మమభవించు నవ్వవుచకులాడివపబ్కు_ల విని + నాధుకమోణజకా. 32 

కం వారల కిట్లని చెప్పెను దారుడు వగచుటయు: జూలు. 4 వగ నామాటల్ 

మిరివ్టపడిన నీబెల, మేరీకిగవై నం జొచ్చి + యిందుంవ మింకళా. 324 [558 

సీ ఇది మాయచే రచిశయింపంగాం బడివదిగన, యట్టుగాన నె4క్క.రణినై నం 
బొరంరా డెవకకీం 4 దపువులు జలములు భోజ్య పదార్థముల్ థీ పుణ్యపాన 

నర్తన ములు చాలంీగాల గుల విందులోం గాన వానార్త్య మా4కందరంబు; 
శే కృరాఘవకపి వీ4న త్రముంవంని భయ మిసుమ౨తయు. 4 బర్వదిచట; 

కే, ననుచు నంగదుపలు,ల 4 కనుమతించు 

నట్లు తారుందు చెప్పివ4యప్పులుకుల 

వనచరుల్ విని కార్య మె4భ్భంగ6 జేయ 

హీంస గలుగదొ యటు చేయు. 4 డప్పు కనిరి, 3౯౮4 [2ల్9 

వంబదిమూ:డవ సరము నంపూర్త్ర ము, 
౧ aC 

కర = వ సర్లము, 

రుడు పానుకుంతుం డంగదుని యఫ్ వ్యాయమును దూునాకుట. చుర 

చ. వానుకుయు దారకాధిపనిభానను:డై తగు తాకమండిట్టు ల 

వషీనచరనంభుముం బలుక 4 వాలిసుకుం డింకం గీశ రాద్యముం 
గొనునని యెంచె; నయ్యినిలుకూకి కుమారుడు వాలివుత్రు డై 

త్రనరెడు నంగదుంగని నిశశాంతము + బుద్ధిం దలంచె నివ్విధిక. ౧ 1860 



కీష్క్టీంధాకోండము = ౮ సర్షము, 1119 

పెన్స్ శవణళ్, కావల 4 గృవాణము, ధారణ మ్ల యూహాపోహ+4బర్థ వెజుంగు 

టయును దత్వమెజుంగుటయు నను సెనిమిదిగుణములు గల్లి, నా+ల్లువిధములగు 
బలము లనంబడు+బావుమనోబల౦బు లుపాయబంధభున్యడ్సలము లలర్క 

చేశకాలంబుల తెఆంగెబుంగుట దాక థై మెల్లకష్టములస$హించుట యును 

సకలమెజుంగుట4సామగర్త రృష్టమునుబూస్క యూవాను వెలిబుచ్చ4క0డుట యును 

శే, సత్య శె "ర్యంబు లిశరులకక 1 కి నెజటులో6 

జాలుటయును, గృతద్ఞత h శరణు జొచ్చి 

నటివారలపె జాలి 4$ యాగ వామును 
ల ae లీ 

గనమి చపలత లేమి నాం 4 గ్రాలు నిప్పి, = 166! 

క, పదునాబ్లుగుణము లనంగా, విదితకములగు నివ్వి గలిగి + వెలయు ననుచు నెం 
వె. దనమనమ్మున; రుచినసం,పద శశిశుకాది వరుస 4 టృబలెడురీకి౯. 34 

కో, వకుసం దేజోబలముబు, పరాక్రమము "పెంపుమోటుం శ బటుబుడ్షిని నౌ 

గురుతుల్యుం డగుచు శారర,స్ఫురణంబునండం డ్రి యట్టు4పాలుచుచుమిగులక్, 

క ౫ఎరునీతలి విగెకు శ కు కుని, కఠణి౯ా దారో క్రి వినుచు + తపతి యగునా 

సరసిజ చాంధవవుత్రునం, బరమార్థము చేయంబూని 4 బడలీన వాని౯. ర 

శే,సర్ష్టశా,న్ర్రవికౌరదు 4 శౌర్యసారు 
నంగదుం గని పినతండ్రి + కతండు వేణు 

పడక యనుకూలు. డగురీలి + బలుకల దొడలో 

ననిలసూనుండు నీకివ4చనము లలర. ౫ 1665 

క, ధరసామడాన భేదము, లరయక౯ా దండమనంజూలు +నట్టి యుపాయో 

త్మ రమున( దృతీయ మనంగాం జరగౌడు ఖభేదమును బూని4పవనతనయుందుక౯ 

క, వనచరులెల్లను నంగదు, ననుమతమున నాబింంబు4నందు బొెరంగ యూ 

నినపని మూన్పెను వాక్పటుుతను వానరు లతనిమాటం 4 దలంవప రని మదికి. 

ఆ. నిశ్చయించుకొనుచు + నిల్చి కోపన్వరూ 

పమయి నాల్రవదయి 4 పరంగుచున్న 

యాయుపాయమరాని 4 యతిళయదములగ 

పలుకులను వచించి 4 వాలిజునకు. ౭ 1568 

క. మనమున భయముం గల్లిం,చెను మరలం బళ్మె_ నిట్లు; 4 చిన్నికుమారా! 

యని నీవ తండ్రికంకును ఘనుండవుగద! తండ్రియశ్సై + కపిరాజ్యంబు౯. లే 

క. సరిగా వహింప సాలు దు, వరయళా గపినాథ! వవచగావళి యోవుడ 

2 బుధ్యా వ్యా స్టంగయాయా క్ర క్షల చతుర్చలసమున్విశ మ్, ' చకుర్చ శగణల మేనే సాదుమా జ్యా 

లిన ఘు సర మ్-ఆనితూ. దీనివ్యాఖ్యా నా ఫీర్రె 
= FO కండను. 3 భర్త తు 

కళ్టే కే మ క్రాంకక్.. ఆనన 
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క్ర 

క, 

క 

క, 

స్రీ 

స్థిరచి త్తమునం జెలంగును, దరుణులం బుత్రకుల వీడి + త్వన్మ్మతికీతి౯. ౮౪ 

చరియింప నొల్ల డెంతయు:, సరిగా నీయదుట: జెప్పం4జూలదు విను వా 

నరరాజు జాంబవంతుండు, గురుకపియగు నాసుహోత్ర4కండు నీలుండుక్ . గా 

నిను సేవించుచు నుండం, గను జూలర్వు నేను నక్తై4 గావున సామా 

దినిఖబసదుపాయంబులం, గొని డండొపొయమైనం + గొని మమ్మెల్లక్. ౧౦౪ 

ఇ్రనతేన యు చెంతనుండి యె, నిను. జేకరంగం దీయ లేవ్ర + నిశ్చయ మిది సూ! 
విను బలహీనునితో జల్కమున నొప్పు జనుండు వై రథమును గాన జెల్టుక్. 

అని నీకివే త్త లందు రృవని బలహీనుండు పగను 4 బలవంతునితో 
గొనుటాప్పదు బలహీనుడు, దనుం గాచుకొనంగం డగుని4$కాంతముకాన౯, 

బలవంతునితోం బగంగొను, టిల నేమాత్రంబు గూడ 4 దిపు డాత్శ బలం 

బులు లేకయున్న నీఘన, బలమే రకుక మటం-చు 4 వే తలంచెదవో ౧౨౪ 

తారు(డీ బిలమని 4 గారవంబునం జప్పివట్టై మయూగువాను శ4రాళిగహాల్ప 

మనలక్షుణునకు ధీ4ఘనునకు లక్ష్యమే యల్పకార్యముగద + యమరపతియు 
మును మయనామకశివనుజుని గూర్చి రమా బిల ముసయి కా వజ + మలఘుగతినీ 

వె చి యల్పమె చేసె4బనివై రమున ద్వారమునుమా త, మే తాను+నొన రం జేసె 
శే. "గాని లత్మణుండో యివ్లు 4 దీ న బ్ర 

క 

చ. 

వుటమువళె నీమనాయకం4బు= కు జ య 

“లండు; వజ్రాశనిస సమానథములు నమవాన 

శ క్రికంబులు నగునట్టి($నాయకేములు. ౧౮౪౫ [576 

కలవెన్నియో గిరీంద్ర౦బులను౯ా భేదింపంగలనవు: + పూని విరోధం 
బల స్స్ వునితొో స్ట బిలమున నీవుందున నట్టశవృ డై తిం గొనినచోకా. ౧౫ 

వవచరులెల్ల నిన్ప వలి + వై ళమ నిశ్చిశచి త్ర మొప్పంగాం 
జనంగల; రొక్క వేళ విశం+కాలక నిన్నును గూడియుండంగా 
మనముల నెంచికేని తమ4థమానీనుల౯ సుతులం దలంచుకొం 

చనయము. దాపమొందుచును 4 నాంకళిబాధలః జిక్కి దినులై: ౧౬౬ 134 

లే మంచిశయ్యలు లేమి నిశమ్మహిం బరుండ 

చ 

ఎక్క దునుముచు సె పజాలనిగ+4కుల్ దగనొ ప్పెడు లత్ష్రణేషువుల్ . 

నేర కంతట వెనుకనె + నిన్ను విడిచి 
పోవఃగల; రంత మిత్రుల 4 నీవు పాసి 

హితము గోరెడు బంధులథన్సె వదలి, ౧౭ [879 

ఆనిలుని కాకునం గదలు+నట్టి తృణంబునకంకై హీనతం 
గని దిగులొంది కుందుదున్రు; * గాడఢడరయంబును గల్లి వైరులం 

> 

నిను సపవృత్తుం జంపకయె + నిల్వవు సుమ్ము మహేం ద్ర పౌత్ర కా "oe te 
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క, విను మోవి మాతోడం, జనుడెంచి వినీతుండవయి $ సమధికభ క్రిం 

గనియున్న వంగచా' యాయినతేనయుండుతే నకు వెనుక 4 నెలమిమిగులల క. 

క, వన చరరాజస్టీంబునకు౯, నిను నధిపతిం జేయ డు 4 నీదువితృవ్వుం 

డును ధర్మాత్ముడు కిని గనంజేయు దృఢ వతుండు గడు కశుచియ నగు, 

కే, మజియు సక్య ప్ర కిజ్ఞు(డు + మహిత కకుణుం 

డట్టులౌట నొకప్పుడే 4 నతండు నిన్నుం 

జంపనొల్లండు) వికుము నీ4జననియందుం 

బ్రియము గలవాండు గోరు. డక్సి0యమె సకేము. ౨౧ 1883 

చ. వనచరనాథు ప్రాణములు 4 వారక నీజననీవశంబు లే 

తసయుండ వాము కీవె కద 4 తప్పక రాంజను నీకు వానశే 

నునకును నీవువక్క. తను+జుల్ మతి లేముగదా యొజుంగ వే 

గనుక విఫీతి నీవు చనం4+గాం దగు నాతనిపాలికీయెడక్. ౨౩ 1384 

వంబదినాలుగవ సక్షము సంపూక్ణము. ' 

wa కనతో 

౫ వ సర్షము. 

ంద్టిడ్డు ఆంగ చాదులు పాయోపవేశము చేయుట. చణ 

శే. ఏనయయు కము ధర్మసం+విహి తమగుచు 

సాష్టమిసత్మారయు క్రమై + శ్రషసనతేనయ 

సం, ప్రహికేమైన యావాకస+ జాలము చిని 

యంగదుం డిట్లు పలికె నొ4వానువుతోడ. ౧ 1935 

ఐవీ ఆత్మ శుద్ధియు స్థ 4 మానృశ౦స్థము మనక్నౌచ మార్హవమును 4కే 'ర్యనుక్సై 

హ్ 

గాంఫీర్ధిమును 7 పి+కాంతునియందు శే వ గృజుండగు శ క్రు4నాత్మజాండు 

బ్రదికియుండంగనే + పట్టమహిమీయు. దల్చి)యపక్ని యును మతి 4 విమలభర్మ్య 

మున జూడం దనకును 4+ జవనివంటిదియున" తారను లోకులు 4 తలంచి మేవ 

శే, గంచుళొన న్వీకరించె సచంచలాక్తుం 

డైన తసయన్న యనిసేయు 1 నద్రిబిలముం 

జొచ్చువష్పుడు కాపుంచి + హెచ్చరించి 

చనిన డానినిం గ ప్పె. పౌ4పాకామునను. ర x6 

క. విను మిట్టివాని కెవిగధ,మునం చెలియును ధర్మమౌార్ష4ములు, శానుగరం 

బును బట్టుకొనుచు సతస్టం,బును జేసినయట్లి రామ+మూ ర్తి ఘనబలంక్. ల 

శ భ్రాతు క్యష్టుస యో భార్యాం జీఎతో మహిసీం ప్రియాం, ధనే ౧ మాత్తరం 

స్వీకరోతి జాగు ఫ్రీ లే ౩- ఆనిమూల మా. 
౨ య. 
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క. తనకుపకారము వేసిన, ఘనకీ ర్రియతు౯ మహాత్తుం + గపిపతి మజిచె౯; 
గనుక నితండు కృతజ్ఞుం, జనంగా దగు నెవనియెడల 4 ననిలతనూజూా!.౫ 1588 

వీ *సనలం బిలివించి + శ్రీ, రామునందు. గృ పారసంబును గవీ4పతియు. జూప 

డేయందువో.” విను 4 మాతండు లత్ముణుభయమున జనకునిశపట్టి వెదక 

మనలం బం పెను నధ4ర్మ భయ హేతువువకు భయపడి కాదు గా4భానుతీన యుల 
డిట్టివాయడ్టచే + నింక ధర్మమాతనియం దెట్టలుండునో 4 యనిలతనయ 

కే, నిట్టులు కృతఘ్నుం డతిపాపి 4 స్కృతివిహీను. 
డతిచలాత్తుండున నటి + యక్క తనయు 

జాలీ బి ం 

నందుం దద్వంశజుండు జీవి4తా శ గలుగు 

జనున శేయారుగినకును విశశ్వాస మొదవు, ౭ 1889 

క. ఇనజుండు సుగుణయుతుండై ,నను విగుణుండై న నాత్శ+నందను రాజ్యం 

బుననుంచు గాని శృత్రువు,తనయు(డనగు నన్ను బ్రదుక4దల(చు నెచెవుమా. 

చ, విను పినతండ్రి బాధలకు 4 వేసరి నే నపకాధము౯ొ బొన 

రను దగునంచు. జేసితిని 4 వై రము ౫ కొని యీమహోబిలం 
బున వసియింత మన్నవిధశముం దగ వెల్లడియయ్యు నేమనం 
జనుల బ్ర భుమంత్రముఖ్యగురు+శ కులు నాయెడ లేవు గావునకా, ౮౪ 1891 

ఆ, 9ట్టినే ననాథు+నట్టులు గిమ్కి0ధ, కరుంగువాండ నేని + యందు నెట్టు 
బ్రదుకంగలుగువాండ 4 బలహీనుండనుగానల గ పివరుండు శరుండుశఘాతుకుండు. 

కే, మజియు€ల (గూ,రుండు కాన ధ4క్ష్యమును గొనక 

రాజ్య కారణమున నన్నశ4రాతి బంధ 

నాదుల రవాస్యముగ మృతి+నందంజేయు; 

నురులలోం జిక్కి, మృత్యువ్రు4నాందుకంెటు. ౧౦ 1898 

ర ప్రా, యోప వేశమును గొని, యీయొకం బ్రాణము మానుకు మేలగు నా 

హొ యనుచరులారా నా, కీయనుమలి నిచ్చి యిండ్ల+శేగుండు మోరల్. ౧౧ 

శ, వినుం దేం ద్రిలిజ్ఞ చేసెదం జనుచేరలగం. బూసం బురికిం 4 జయ్యన వశేముం 

గాని యించె మృతిని బొంచెద,*వని నిట జచ్చుటయ 'మేలు+౪వచ్చుటకం కక్. 

సీ బలవంతులగు రామభద్ర లత్తణులను గని నాకుగా మొక్కి 4వినయయు క్రిం 
గుశలంబు మిరడు+గుండు వాన రెంద్రున కభివాడన మొనర్శి 4+ యతనికుశల 

మచుగుండు వినండి యగు రాజు నళండగుః; బీనతల్లియైనరుశమను వ్రీయంబు 

గాం గనుంగొని యడ +గంచగు నారోగ్యకుశలంబులను నాదు4కూరి. జనని 
కే. యెన తారను బేర్పుండీ $య ర వచన 

| ల. aye 

ములను నాశల్లి తానై జ(ముగనే పుత్ర 
[an 
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వాంఛ గలయది వ్రీకి యు? 4 బలుకంజూల 

నామె దలంచిన జాలి నా4కలకకున్నె, ౧౫ 896 

క, నను దయమెము. గాంచెకు నా జననియా నేవిందు నిట్లు + చచ్చుట ఏన సేం 

దనజీవికముల వడలును, వికుడిది సక్టంబటంచు 4 వివరించి తనకా ౧ 

చ, వన చరవృద్ధులం గనుచు 4 వారికి వంచన మాద౩ంచి తా 

మనసు గలంగ నేక్కుచు క4మాస్థలి నకం) మె ౧ బకుండొ; న 

యన్టిన ముండు వాలీఘూమ.- డిటు? )౦దుం పపం: గాంచి వృద్దుల" 

వనచకు లమ్యులుక వగచి 4 పట్టం జూబనిచింతేంం గక. ౧౬౪ 1893 

ఆ. కనులనుండి చబామ్వశ+కణముబు వేంయిగాం, గాణ వేడ్చి రంత 4 గపివ లేణ్యు 

లర్కతనయు. దొట్టి యళ+న్వాలి నుకియించి, చుష్టుముట్టి వాల్కినుతుని నపుడు. 

కే. కారం బ్రాయోపవేశ మాశశనిని గూడి 

చేయంగా నిశ్చృయంబును 4 జేసికాని3; 

వారు తన్మత మెజింగి యళబ్బంగి నొనకు 

చుటయె యుశ్తమమనుచు నెం+చుచును వేగ, ౧౯ 1900 

క. నలిలంబుల స్పఫకియించుచు, బలుపిడ్ ను త్రరతకై కళిధాగంబున ద 

రల యావ్య్యూ గృ ౦ంబులుగా, నలరకించు చు ద్రౌడ్ము ఖముగ+నందజువూన్మి_౯. 

త.వానివైని బకుండి రి4బ్భంగిం దారు 

నురణమొందుట మేలని 4+ మదులనెంచి 

యంత రాముండు వనమున + కకుగుడెంచు 

టయు దశరథుడు మృతి. బొందుశట యును మిడవ. ౨౧ 1902 

నీ, ఆడనస్థానంబు+ నందు ఖరాదులం జంవుట యును నంత 4 జనకజాప (ము 

వారణంబును జటాయు+వనింజ చ్చుటయు యుద్ధమున వాలీ శనొకశరథమున నెరా 

డంత మొందించుట 4 యక్కజుపై రాము డాగహీంచుటయును 4 నవల సీత 

వెదకంగ వానర+వీకుల ను గీ వ్రం డఖిలదిక్కులకును 4 ననువుటయును 

తే. దమకు రానున్నభయముు శి దప్పకుండ 

మొదటినుండియు నక్క పీ4ముఖ్యు లచటం 

ఇప్పుక్రొనుచుండి; రట భూరిటిఖరిశిఖర 

సమత నొందెడు నక్క_వీ(శ్వేరులు నియతి. ౩3౩ 

చ. వనములు గల్ల జెవ్వుచును + ఇజ్ఞాస్థలి వె ని బరుండి రంతేటశ 

ఘనములు ఘోరభంగిగను 4 గర్జనముల్ పొనరించుచాద్చునక్ 

జెనుతవ ముప్పరిల్లీ యట 4 ఫీ నుగిరీకగరకందరాంతే రా 

భిని బ్రతినాదముల్ గలుగ + లీల నొనర్చెను నొక్క.మాజుంగ౯, 334 1904 

నంబదిరైంనవ నరము నంపూర్మ ము. 

క 
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ta ఆంధ్ర శ్రీమడ్రా వమాయణము 

౫౬ వ సక్షము. 

రుల సంపాతి వచ్చుట, వానరుల కలవరము, శిథుం- 

*క. వన చపలెన్సకు భూధ౦, బునం దగం బ్రాయోపవేశ4మును గొని శయనిం 

చిన యచటికి గృ భధే?ళ్వక:, డనంబడు సంపాతి రా 4 నారంభించెక ౧ 

సీ. చికకాలజీవియు 4 వ్రీమంతుం డాజటాయువునకు నన్నయు 4 నుగృశెర్య 

బలము: విఖ్యాతి 4 4 బకసినవాండును నైన సంపాతి విం+వాళ్టి ద్ర కంద 

రమునుండి వెలువడి 4 ప్రాయోపవిష్టులై యటనున్న కవులను 4 నండి గని 

సంతుష్టుడై యిట్లు 4 వ వచియించె; జగమున డై వంబు 4 జనుల కెల్ల 

తే తేమముల గూర్చుచుండును 4 జి త్తమునకు 
మువము గల్పించు నీభక్షష్ణ(మును ? బవాడిన 

ములకు నాకును గల్పించెం 4 జెలలగి యిద్ది 

నాకడశె వచ్చినది తనం4కన విధిగతి, ర 1906 

క. వనచకులనెల్ల నొక్కా, క్క_నిగానేం జంపి చంపి + కడుం దమిమిోజి౦ 

నియెననని వానకులం, గని పల్కెను నిట్లు గృ ధథ4కాంతుండు కదంకలా, ౫ 

క. తనరలిండికొఆజకుం చేరా,శేను గొని యనున టి క్రి వాక్టో4డాలము వినుచుం 

చెనుభీకిం బొంది యంగ దుం డనియెకా వానుమంతంతో మహో ర్రింగనుచు౯. 

క. వనచకుల విప త్తికీ న్యూమినిశనయు(డు యముడు తా నె + యురుగ్భృ ధ్రం బై 

చనుబెంచినాండు పవనజ, కనుమా! యిచ్చటికి జనకళథకన్వు నెషమునక్*, ౭ 

చ. నరపకికార్యముం దగ నొశనర్చినవారము గాము వాన శే 

వస్టకువచనంబుం జేయుటకు. 4 జూలినవారము గాము వాయుజా! 
త్వవవడి యింతలో నె యిటు+వంటివిపద్దశ సంభవించె ని 

ట్లురవడి వచ్చునంచు మన4యూావాయు సాగ లేదుగా కటా!.౮ 1010 

చ్, జనకజకుం శ్రీ యంబు తనళసాప్టంతమునం దమిం జేయంనోరి గృ 

థ్రనృపరి యజ్ఞటాయున్ర ని(తాంతము చేసిన కార్భమంతేయుకా 

ఏనినదియేకదా ఫతగ4వీరునిభంగిని చెల ప్ల వ్రాణులుళా 

మనవలె రాఘవ ప్రియము శ మానకచేయంగం గోరి యాద్భతి౯. ౯ Hilt 

ఆ. వవలు చున్న వారు $ ప్రాణాళిం దిర్యక్కు, లశ్లై వనలుచున్న 4 వాత్మజీవ 

ములను శ్రాణు లెల్లం + జెలిమికిం గరుణకుం, గట్టువడుచు శి థీ గలిగినట్లు.౧౦ 

శే, ఉపక్ళరిని చేటు వెఆం దాశరొనరిచెడిని; 

ధర్మ "వే త్త జటాయు వా (ధరణి పతికిం 

డాన్ నుఫకారమును చేయం + దలంచి తెగువ. 

దనువు విడుచుచు( బ్రి యముచేశ్రనుగద తగ. ౧౧౪ 1918 

* సారయోా గృ ధ్రరాజ ళో తేం దేళ్ల ముపచ్యక్క మే-ఆవిచమూ. 



కివీ! ౦ఢా కాండము = ౬ సక్గము, 

క, మనవమారాఘవుపవి? , వమబందుం దికిగతక* 4 బదుకు నొ 
క్ జో 

కను మాని య"సీ మూ ఘన వవముజకులా వత్తా. నాము * వషబని పూనిక 
|e 

వకజయు నింకవణకునుు, గవంబడక దాడాముప? కశిగా రావణు తే 
wes, వా లో కట్ న్య - త్స ననిశేకి జటాయువు మ్యపెలం గనియెకా సుజయన వకిండు 4 గాం తంయకొ, 

1 న్న + క. వవచరములై న జంతువు, లనయము ను ఇవుధయముశనందుము శో 

సుని కది చె జను సౌఖ్యంబును పరమంజై నతని 4 బొంది వేకు సూ 
( 

తే. అనిజటాయివుహూతుండగు4టా దకర ఘం కంత మొందుట్కవె చేహీ +యపవావంహం 
న! 

బడుట వానెపలకు నిట్లు 4 పా ణసంశ,యంు ౫లి=మ' En THe బవనక' 

సీ రామలక్ష్మణులు ధ4 రానుతతో గూడి వనమున నుండుట 4 వాలి చాము 
శరమునల జెగసటయు + గుకుకోపమున తాము డాడనస్థా శంబుశనందు నున్న 

2యసుకరుల నెన్పిర + నని వధించుటయును నీవికారములు వహీళు: డం; 

ఇ కకు వరము లీీ%ల్లుటం గకెనుగడ' యని పల్కె: వంశ ముండు దు:ఖ 

తే, కరములగు పల్కు_లను నిట్లు($గా వచింప 
ఏవని వముహాముతి సంపాతి 4 మనసు గలం 

ధరణిం బడియున్న యవ్వన4చకుల నెల్ల, 

గనుచు దినుండగుచు నిట్టుశలనియె నవుడు, ౧౭ 1919 

చే, వాండితకుండముగల గృర్ధి4వరు్యుం డిట్టు 

లంగదునిపలు.లకా విన + యతులరవము 

సె టంగ్ 6 శ్రాణాధికుండయి 4+ యలరుననుజు 6 

డాదటాయువు హతుండయ్య 4 ననుచు నిచట. ౯.౯ 919 

క, నామనసు కంపమొండ(, ఖీవురవం బారనెవండొ 4 వినకించెడు నిం 

డిమాట చెప్పె నతండెవండో మూనిత జేజులార! 4+ యురవడి. జెపుండా. !920 

క, దనుజునకు జటాయువునకు, ననియు జనస్థానఘామి4యం దెట్లుగ( గు 

ఫాను జాలకాలమునకు మ, వమజునినొమరీబు చెనవ్రల+యందుం బడియె౯ా. ౩01 

క, గిరిదుక్షమస్థ లం బునల బరంగెడు నను6ం గ్మిందదొంప 4 వాంధించెడ వా 

నరులార మేమ్ము; మదవనుజు?, డురువి క్ర ముకృత్యములను 4 వొందెం బొగ సగ, 

కే. మణీ యును గుణజ్ఞయ డట్టికౌ 4 మదనుజాతు 

నావాగ్రయము 'చాలడినముల  కార్య్రులార ! 
ద... న. ద దా. 

న ముక్షశ్చ సుగ్రీపళయా దర శ్చ పరమాం గతిక్-ఆసిమాఖయు. 

క్వేన వానరాణామిఐ జటాయాపోపీ సు గ్చీఐనిమి ర్రేకం భయం సంభవివ్యతి 

మితి భాఎః-ఆని మహేాళ వ్రరతీ రులు. ఈకాపమే యో పద్యమునం తెప్పలు! 

డాెసేన ఇడం హీ వికృళేం కృలేమ్-ఆవి కాలము + 
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వఒన విన్నదానికి 4 మిగుు మోద 

మందితేని; గావ నేను మికీకూడుగు వాండ, ౨౨ 1923 

క, అతేండు జనస్థానమున వసతి గొవించుకొనియుండు 4 శె ర్యాధికుండై. 

యక (కెట్లు చంపంబడెనో, వితకంబుగ నవిషధంబు 4 వివవింపందగు౯,. ౨౩ 

చ. గుకుహీతుండో నరాఘవుండు 4 కూరిమి గూర్చెడు నగృపుత్రుండై 

పరంగనొ యేమహీశునకుం 4 బాకి వ వతేష్పజుండై న యాజికీకా 
గురుగుణుడౌ జటాయువున4కుం జెలికార మడెట్టుకా; భా 

స్మరకరవహ్నీం బతుములు + కాలుట నే నిపు 'జెట్టులె ననుక్, ౨ర౪ 1925 

ఆ. మోకలున్న యెకకుం 4 గోకిన రాంజాల, నోకవీంద్రులార' 4 యునుత రకృప 
నిట్టికాంవను౦డి 4 యెటులై నదింపుండీ, యిదియె నాదువాంఛ + యిప్పుకనియె 

ఏంబదియాజువ సక్షము సంపూర్షము 
య ar 

సోడ = వ నర్లము, 

దురు సంపాతి వానరులతో మాటలాడుట. దైడుం- 

చం వనచరు లాపత క్రి పతి+వాక్యము కోశముచేత హీనని 

స్వనముగనున్నం దము నొగిం 4 జంపు నతండని శంకనొంది దా 
నిని విని నమ్మవై ర5 మజీ + నిశ్చలచి క్తము లొప్ప మృత్వ్యువుం 
గన నుపవిష్టులాటం బకే4౫, ప్రియవాక్య్ళ్టము నకరీతిళలా. ౧౪ 1927 

చే. నమకుండుటయేగాక + చమునెలం 
శీ క ౧౧ 

బతగ మది తినివేయును 4+ బరవసమున 

ననుచు భయపవంబుగా చానిం + గని వచించి 

తముయభి ప్రా యముల మాన్నం 4 దలంపరైరి. ౨ 1028 

చ, మరణము 'సొందయూని యిట 4 క్లాస్థలివైని ఒరుండినార మి 

త్రరుణమున ౦0 బతేత్రి, యిది 4 తప్పక “జీవ మనల౯ తుభార్డి రిచే 

నురణము నొందంజేయ నను4మానము లేకయెొ యిస్టసిద్ధిచేం 
బరంగినవారమై నప్రల4వాంఛుంమాదా మటంచు నెంచూచా౯. 3 1929 

క, ఒక్కయభి ప్రా పాయముసే, యక్క_డ నెల్లరును బొంది; + రవు కంగదుం డా 
యిక్క_కు జని యటనుండియె ౫ గ్రక్కున నాపవ్నీ దింపి 4 కడువడిం బలికె౯, 

వీ, విక్ర ర్కమాథ్యు(డు క పివీకుడునో బుత్ రజుడన మాతాత + రహిం వెలంగె 

భార్హికుండై న యాశతేనికిని శతకోటిపురువబలంబున + బొలుచువాలి 
నుగ్రీవ్రలను తనూళ4ీజులు నిష్షజుండిరి వారిలో నాతండ్రి + వాలి ళూర 
కృత్యంబులను ధరం 4గ్ ర్ గాంచె; నయ్యియోైకుకులమున + నెనంగున్నవుల 

శాల శా ర మా మనకా ద ను. a 

” పుత్రా, బలావుభౌ- అనిమూా లము. సీమ మన$గా నూజుకోట్లు. 
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ఆ. యందు నెస్పిఢ కనే + గధిపతియును మజ 

శ్రీయుతుంకు + రాముం వవ 
వకు న గ 4తన యుండు నబ కామి 

జాడ వ జనకుశ4నాజ : బూని. 2 1 పో 

క, మనమున ఢక్మపథంబును ననువ్హుగ ఫడయించి శమ్ము*కె జ మ్మేణుండు లొ 

జనకజయు వెంటరా వ, చెను వవనసిమబలకుః గా౭వ్టశసిద్ధింశన ౯ ౮. 134 

శ అతనిపత్ని జన నబ్ధాన4వాందు రావ 

క్రాసుసంకును ఒలిమిని 4 నపవారించి 

యాకసంబునం గొనిబోవు+నపుడు నాము 

జనకసఖుడ* జటాయువ్రు + సాధు బుద్ది. ౯ 1338 

చ, కనుగొని రావణాసుకుని 4 గాఢముగో నెడికించి సష్టిండనం 

బును బొడిచేసి మాజనకశవు కీని నావృకి నిల్సియుంచి తౌ 

నని మొన ,శాంతేనొంది జకనందుట రావనుచేతం దచ్చ్చె; న 
లో 

వనుజాంను ' శౌర్య గరగమున 4 నాకేని జంపన దోర్చబంబునకా ౧౧ ( 1984 

క, ఆరామునిచే నట సం,స్కారమ్మును గాంచి పొగనికయగాం బడు ము క్రిం 

నోరికం బొందెకు నంతేట, శ్రీరాముడు నాపిక్ళేవువ్టం 4 జెలికా౭ముళక, 

క, తేనవశము చేసికొని నా, జనరుండ గు వాలిం జంపె + సచివులతో ఛా 

నునిసూనుండు నిరతము నా, జనకునితో వె రము. గొని + సకంవిధముల౯, 

కే. కాచియుండెనుగాన రా4ఘువుండు వాల 

జంపి సుగీవుం బ్లవగ రా4జ్యమున కెల్ల 

నధిపతిగ నభిే.కించె 46 నర్మ_జుండు 

కపులరాద్యాంబు గాంచి రా*ఖఫఘవునివలన, ౧౪ 

క, వనచరపం క్తికి రాజయి, తేనరుచునున్నా(డు మేమకనియాజ్ఞ నె రా 

ముని కార్యమున కె య మొన; వనముతిముల నెల్ల వెనకి 4 వవలనిపూన్మి.€ = 

క. తిరిగితివి రాత్రి భాస్కర, కరములు నవయికనికీ తిం4గా జానకి మొ 

దురదృష్టంబాసం గన్పడ, దరనీన; మేమెల్ల దండథ4కాటవీం బూన్మి౯. ౧4 

ఆ. తిరిగి మూచిమాచి 4 తెలియకుండుట ధర్మ 

ఇారిణియగు నొక్క్ళ+సాధ్వి నాస్వ 

యంప్రళను విలంబుశీనందు గనుంగ్ న 

నందు? జొచ్చినార 4 మార్యవర్య !, 1940 

చ, తనదువిచిత్రశ _ీ మయళ4దా నవ్ఫం డం రచించి మే 

ము నచట కావకీం గ నెడు౪మోదమునళ౯్ వెదకంగ నంతలో 

జనియెను మాస మోొస్తృవగ భన _త్హముః జానతియిళ్ళి దని 

మును బ్ర భునౌక్ట వేయుటకు. 4+ బూనిన వారము గాన ని శ్రేణి 

wR 
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కే, అతనియాని మాజి న “శయ వాక , నుగుట నాతనిసన్నిధి + కకుగ జాల 

కతిభ నూంబువ ₹ చృట+కంతమొంక, నాకు. ప్రాయోస వేశ మిశట్లందినాము. 

చే, శామల క్ష ణవః చక( రాజులిట్లు 

యు హోవ నొక్కే 4 నచట: గ్రుదుకీం 

జాల మిది నశ్చాయంబు పశికేరథ వరష్థి . ౧౯. 1948 

యదు సంపాతి సీకయువృచో ౨ కానక కెలుకు, శ్రిథ్రుం 

క, అనియిటు వ్రాణంబులం బౌ,యను సంసిక్ఞము౫ నున్న$యవ్వానరు లా 

డిన దుఖవచవముల విసి, యనుకంపను చాను దు-ఖథ4మందిన మదితో క, 

క, పలికెను జేడెలుగుంన నతుబనుండి జలంబు గాణ 4 గోంతులతో; నో 

యలసు. మతుంలార! యనిమొన, బలవంతుం డై న యసుర4వలనకా వాతుండై , 

క, చనియెను ము క్లీకి నని మ, రనుకంప వచించినట్టి 1 యాపతీ౦ద్రుం 

డజడనముజుం మ. నాక జాండీ'; , చముజుండు జటాయుస్రును గు4ధం al నన, 

క, వినినప్పటికిని జరమేేశను బకువిహీ నిశతాంత మశ కిం 

గనినాంయలాన దానిని, మనమున వం సె + మాటలింశేలా!. ౨ 1911 

క, అనుజాని వైర రవిమోత్సేణమును జేయంగ శ క్రిలేదు; 4 మును వృత్ర, వధం 

బును జరగసప్పు డిరువుర, మనుజులమగు మేము గరగశమంది చెలంగుటకా. 3 

కే. ఒండొ నుల వెగళ కుం + నొగిని చెలియ. 

గోరి వేయికరంబులం 4+ గూరణ్ ౦గి6 

బ్ర జలిం చెడ సూరున్టిని$పరిసరము న 

క్రీగితిమి మండలాక్చృతి + నాకసమున. ౪ 1910 

క, తిరుగుచు విశేవదూరం, బరిగితి మంతటను నూర్టుం 4 డతివేగవు యం 

బరమధ్యగ తుంజెటకా, గరము తడియాతపమునం 4 గందినయనుజుక౯ా. ౫ 

క, కని యశని తాఫమును ద్మీర్పను దలంచుచు ్రాతృమై క్రిం + బాటించికి; నా 

నున వుపుడు పరవశ్చస్టము., గనుటం బక్ముల నతని. 4 గప్పిలిం బూన్మి ౯. 

చ, ఖరకరతీ వృ వ తాపమున( + గాలెను నాదగుపతీయుగ్న 

ధర: క ధరరబునం బడితి + దారురాబాౌథధను గాంచి త ని 

ద్ధరణే వనీంచుచుక్ నుర 4 దమ్మునిః జాడ నెలుంగనై లి నె 

క_రణినిః బజోవంజాలమి దవ4గం దురవిల్లుచు నిందె యుండికి౯. (a 1953 



నీ 
om # 

కే, 

కిమీ ౦ధాశాండము = ౫౮ సర్గము 

కో ; * ళో అకుచు జక్యాయువ్రకన యు వనరు గు క నాడా 3 నిటులనళా 
ల" 

+ - ణి భవాయ. నా 

కుని వాడా వును ౦ హం, సన్ చుక్ సంవా వినవు లన బి గాక ౮ 3 

. వింటి నీవు మైష్టథీవ్య ఆకా చమును కీరా 

యువక సట ళీ ను శ ననుజా 

నియ మంతునుం కు 4 ప్వెటుంగువువచేం 

చెటు జపము మాకు 4 చెటు వల్లు. ౯ 1954 

జనుజవ*ంంకు రావణుంయు 4 చెదయు మూక వేయ రానివ 
పను నొనర్చి రాగల య4పాంయాహాపన లిజైవంచు: దా 
మనమున చేమెజుంగయ సను స్టవిధంబుల “సంకసించు నా 

నియిలు దూర మో? డేబుపూ శ డాపున ఏవ దొ వేవెజింంనకా. ౧౦ 19 

అనిన జటాయువు 4 స గృ జాండియి మహో కేజుంకౌ సంవాకి + కృ క్రియొంది 

కవులా ము కమందం 4 దనక మమా పముంనతు వాక్వంబుల: + బలికె నిట్లు; 

వనచరులార. (గ్పి*ద్షను చేను ఎత్షముల్ కాలివయవి దరా+ క్రాంతతనుండ 

హీనపీకర్ణిండను 4 గాన నేనేమియుం జేయఃగయాల స4హేయమైనం 

బలుకుగముం వెత 4 జడమాత్ము డై నరా 

మునకు నొప్పనాయ 4 మొనకుకుం జాడీ; 

వరుణునివయి క్రింద: 4 బరంగులోకంబుల 

వామనురకు మున్ను 4 బలీిముఖమున, ౧౫ 1956 

కొలిచిన వెలోకం౦ంబుల, బలిమి నురాసుకులవై న శ బవరంపబుల ను 

జ ప్రలసుధను సొవంగం. వేసిన, బల యత్నము జూచి యున్న వాయను జుండీ'. 

పని యిది రామచంద్రునిది + బాగుగ దానిని ముందు నేసెకా 

యొనరుపనెను నావలయి మహో తము గాం నగు తేజమెల్ల జో 

నయది వార్ధక౦బుననె 4 యె్మకరీరము చాగువప్పె6 ఖా 
నికర మట్టుల యి; నొ క4నారిమనోవార చేవా మొప్పుగ౯ా. ౧ళ౪ 1808 

ఆభ రణభూవీ. తాంగమైం + యలరుచుండ 

దుష్టమకి రానణుండు తౌం 4 దోడుకొనుచు( 
జనుచునుండంగం జూచితి + సాధ్వి “రామ! 

రామ!" యనుచును లక్ష్మణా! + రమ్షటంచు. ౧౫ 1959 

నీ మొజ్జ పెట్టుచును సొళమ్ము-.. బాటివె చుచు దప్పించుకొనంబూని శ తనశరీర 
మును నేనిదర్చు మనుంవ (కని నాం; కెలా మున ఫాను లేజంబు4 మొనసి నట్లు 
జబదంబు పెని జంశచల ప్ప కాశించినయట్లు లాన ల్లనిియనురునందుః 

దముణి కౌశేయనశి స్తం పృకాశించె రామునినామ మాశమనణి పొగ టెం 
నాణాననాతం rr న జ మారా ఆ గారా ను శా! గూ ల జో 

శ గూ న్య పవి; గ్ నచ విఘాన్వతీ-తఏమూ. 
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శే, గనుక సీతయె యగు నామె + యని తలంతు 
నింక నారాతసుని వాస 4 మబుకషజకు 

వీముండు రావణు: సనువాంకు 4 విశ గసుని 

తనయుల డగును గుజే పని4తముల సికె ౧౮ 1930 
క, నిరతం చెచందు ౦ కా,పుకముళ క ఎం మచుండుల బోజన వినుండ్ 

ఢకనుండియె శత యాజక, పరిమి కో దారమున అష్ట భాగమునందుక. ౧౪ 

ఆ, ద్వీపము నొకటి 4 మూపట్టునందున, వందమైన అంక4 యనుపురంబు 
విశ్వకక డాని + వెలయించెం గాంచవ, వేదికలను మిగుల 4 నెలయునట్లు, 

క, కనకడ్వారంబులు తగ, వనజా ప్తుబవలె వెలుంగు 4 ప్రాకారము దా 

నిని జుట్లేయుం 6 జక్క వకామశి స్ యెట్టి = కనగరమున౯. ౨౧ 

లే, దనుజూునంత:పుకంబున 4 వనుజకాంప 

'లఫ్హం జుట్టును గెవంగా + నెపుడొ టి 

నట్టవ స్తు స న్ర్రుంబుతోడ క చీ4నానాయగు చు. 

నన్నవటం జబూడరయయగలము వికా 4 కుకతనయ, LEN 19641 

చ. జలధి యు జుట్టుం బర్వ నమశీజ ప్ర భుపత్తన మెప్పు గు ప్పమై 
యలరెడు నూజుయోజనము + లంతటిదూరమునందునున్న య 

జబనిధి దాంటి దీ ణదిశశంనగు తీరము. చేవ లంకలో 

పల జొరనక్తులే నసువశ4పాఆకుం జూడయలావ లచ్చటక్, ౨ర 1965 

ర్ం తరగా మారాబలంకన్తె యకుగసుం డచ్చటేకిం బోయి + యవనిజం గని వే 

మరలి చను బేరంగలరవి యరసితి నేదివుదృష్టి 4 నంతయు సరిగ౯ి. ౨౫ 

సీ, ధాన్యములం దిని + తగుబతులును వీచ్చుకలు భూమిపరిసరశములనేె దిపిని 

మొదటి మార్షమునందా4ముకికుగు చుండునుగాకులుముటీ యు*వృశకు ఫలములను 

దిని మనుషులు + తినికె దానికివెని రెండవతశ్రోవం జ+రించు చుండు 
జలవాయసములు క్రొం4చమ్మలుకురరముల్ మూండ వదామార్ష+మున (జరించు 

శ్యేనమ్లు లావై ని 4 జెలంగు శ్రోవనం బోవు గృద్దలై దవదారిః 4 గదలుచుండు 
శి. బలము వీర్యంబు హాపయా (వన ము లర 

దగినవాంసనలు మష్టపశీథంబున ( జను 

వై నతేయంబులో పతీ 4వారము లొగి 
సంచరించును న పమ+సరణియందు, ౨౩౮ 106% 

కొ. విన కాపుత్రులవంశం, బునం బుట్టిన నాయ, వినత+పుక్తుం డ డకుణుం డం 

చు నెగడు వానికీం దనయుయడయం గనుకనె న _వ్రమపథ౦బుశగద మాకెల్ల౯. 

కే, ఇచటనుంకియె రావణుశనిలచేనయను దక్కగా గ జూ చుచున్నాండ+నాధులార! 
గ మ టా కానా నానారకాల నా. నాల. ద దడా షప. మద. అ 

. యే చవ క్షఫలాశన8- అనియా, 
Corer క CE మయము న న న 



కవ థా కాంశము . ౫౯ సర్లము. 1191 

గరుడునకువ లె మూకును 4 గలవు ఏవ, వృషిబంములు ఘారెకి4కీం,దు లార!. 
(a “లుం 

క వినుండ్ నై సక్షబలం,బున నాహేంంపు పీకష4ముననుకా శక్యా 
జనముల ళమువటకుళ, 2 వు న్ క్యప్తిబలంటు నూకు 4+ సశకముం నకు, 

కే. చరణమూలములను నెర 4 సం ౫ హింవా 
చ్కాహి 

వృ క్తివిఢిచేత విహితమై + న. 

దూర దేశంబుబందు నాశహోరమును . 

హీంచునట్లును మాకు వి+హి! తము సుండి'. 3|| 1971 

చ, అలిశయనీ చశక్ష,మ ల 4న ధ్రములంచు నొఃక్చినట్ట్ మా 

దితినుకు రాఘవ్రం డనిని 4  తీక్షశకంబులం ద్రుంచుశేని వేం 
య్రులెక్ళతి సాసహోనరుని 4 రావణు? సెట్లన్ జంపిన నందున. 

హీతేముగ ౬ చేసినన్సై యగు 4 నిప్పని వి మాక లొనర్పంగాం కగుకా, 3౨4 1972 

. వదియేని యుపాయంబు $ నిపుడు లవణ 

సాగరంబును దాట మోశసాగీంతముబను 

దలంపుండ్ మిరు జనకసు4తను ౫నుంగొని 

యిష్టసిద్ధిని గని పురి శేగంగలరు. 334 1978 

క్ట సురవుకి సొశినిన, తేజ ;స్పురణంబున ( బొల్బువట్ట4 యుండ కగు సో 

దరునకుం దర్పణ మొనకుతు, శరనిధిచెంతకును జేర్చం+4జను నను మోరల్. 

ఆ, శెర్వధుర్వులై న 4 సకలవానరులంత్కే దగపతుండయి క4వలనునేర 

కున్న గృధ్ర రాజు + నువధిచెంతకు. జేర్చి యహోయు తర్పణంబు 4 లాచరింవ, 

లే. మరల నెప్పటిచోటికి + మమత జేర్చి, 

జనకతనయయు దుష్టుయ్” 4 దనుజుం దున్న 

స్థలము తమకును 'జేలుపుట+వలనం బరవు 

హృేష్టులయి కార్యసిద్ధి యశయ్యె ననుకొనిరి. 35౬ 1976 

ఏంశదియెనిమి వవ సరము 'సంపున్నాము 
mn] 

= వ సర్లము, 

(3) 

చుర * నంపాతి జాంబవంతునితో నీతవా ను దాశెలీంగిన విధముం జెప్పుట. శ్రుతం 

క, వనచరు లమృ తా సాప్రదం,బును జోలిన యతనివాక్య4మును విని జేహో 

శనిర మొంచముల్యా సల భ ఫఘునహార్ష మునొంది; రంతంథగడుంబూన్కి తగ ౯. ౧ 

* ఈసర్షము మొద లై దుస వ్ర పృత్షీ పము ఈవిషయమున గోవింద రాజులు తత 

సదమ్భృశాస్వాద మిత్యా కభ్య పంచసర్దాః స ఫక్మిప్తాః సర్వకో శేష్వదగ్శవాత్ . తాన్వివాప్ కథా 

సంఘట్టనాళ్ చూర్యో క్వాస్థవితో ౩ ఫోరకశాచ్చ. తథాపి తే వ్యాఖ్య్యాయం రే” ఆని వ్రాసి. 

కాన నీయైదుసక్తములు కధా చాధకములు గావన్ వ్యాఖ్యాల్భేనళి పా, అముగాన వీనిం చెశులగొన 

ర్పితినని "ఫాజకులమం చెలుపుకొనుచున్నాను, 
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సీ వన చకేజునిండు జూాంబ4వంకుంకు కపులువు డానును వేగంబ + ధరశీనుండి 

లేచి యాసంపాతి( + జూచి బిట్లనిషక్కె_; నెందుకున్నది సీత 4 యెవ్వం డామె 
నపవహారించెను? నామెశయమ గుచు గుండం నెవ్వండుదూచెమూ+ కణుంగంజెపువు 

వనచకుబకు ॥తి + యన సీవె పవీ 0వ! వజ్ర వేగంబునం 4 మని బడెడు 

ఆ. నాముహవెణముఐను 4 వాజక్క్చుమత్రాన్న, ద యుక్త కళ్లాణ4సా౦ద్రవిక 

మము నెటుం“ లేక శ యవి ముతక చవ, మేన్నవాః కనంగ నహైలం, 

చ జనకజవా రే యెజు య 4 జాల వి యంబుకు శన్టనుంచి త్ర 

న్షనుచును బశ్ననే సెయు కవి కాంతుల బఫ్మైణు నూఆడించి యి 

ట్లనియెను గృధ్ర నాధం డెటు 4 లాజనకాత్తజ కానణుంపు వం 

( నొనిపోవంగా వినంగం 4 జూలికినో యవంకడ్షిచెప్పెనో. ౫; 1979 
తే. ౪ వప్పుడా డాదనకాన శ జ(యెందునున్న,దోయజి ంగించువాండ మో;ాశరొెగి వినుండుు; 

చాల యోజనవి స్త ఎర్రా దుక్లమముగ నున్నటి యిప్పర్వశ+తమున చేను. ౬౪ 

క, పడి చాలకాలము%౬ జె నృడలిన శెర్వాసువులను + బలమెకలంగాం 

గడువృద్దుండ నై జ తిని నేం బడుచున న్న యనస్థం గాంచి 4 పతగతిలకుండై .౭ 198! 
క, తనరెడు “ సుపాష్మ ప్రియను నా, తవయుం డాహోకముబను + దజితప్పుక నా 

కు నొనంగుచు. చశిషించుచుం గనుచుంకును నన్ను; వినుుండు4గంధ క్యులకు౯ా. 

జే, కామ మకితీ క్షమగు, భుజం+ముల కెప్లం 
గోప మతితీక్షముగ( జె జెలం4+గున్కు మృగముబ 
కగును నెప్పుడు తీక్షుభ+యంబు, మాకు 
కుత్తు మిగులంగC “డీక్షనుళసను సతేంబు, ౯ 108౬8 

సీ ఒకనాడు ముత్తు నన్నొక కకితి చాధింప నాహోకమును గోరి 4 యధిక మైన 
యాశతో శేనుండ 4 నక్కు_(డు కుంగినతేరువాత మాంస మిం+తయును లేక 

తేనయుండు నాచెంత4కును వచ్చె నేను ముద్చాధయు దవ్పీయు + బడలువజుప 
వృద్ద భావంబున 4 నెక్కు_వకోషంబు గదురుటం గొమకుని 4 గసరినాండ; 

శే, నతడు నా కెప్తు మోదంబు + నధికమావి 

ధంబున౯ా సంచాంచు నా+4ధైర్ట మరని 

యాంకలికి నోర్వ లేకుంట 4 నవుడెతింగి 
కుపితుం డగునన్ను. త్రార్థించి 4 కోప ముడిపి. ౧౧౪ 1981 

క, త సవృత్తాంతం బంతయు, ననుమానము లేకయున్నశయక్షైటింగిం చెకా 
విను. డామూటలం దెలిపెవ్కనను నాయన'యంచుిలిచి 4 నయముగయబలి కెలా. 

చ, అనిశము పోవున క్లై నమ్మయం బొకయింతయు. డప్పకుండ నేం 
జని వినువీథి నీకెరను 4 జాలం బే మదిం గోరి సత్వరం 
బున నె మహేంద్ర పర్వతము 4 పొంశకుం. బోయితి చానిదాప్టర మొ 
యాన గని యావరించి తగు+4నామివముం నొన నెంచి యుంటిం జూ! ౧౩ 
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క, జలనిధిసవ్యాస్త సంఖ్యల, కొలందిని జరియించు జంతుళకూటంబుల ని 

మ్తులం బట్ట గ నేనాొకండ నె, తలవంచి తదియమా పశథం౦ంబున. బూన్కి ౯, 

ర అరికట్టి యుంటి; నచ్చట, విరిసిన యంజకచయంబు+ఏవిధమునం గాంతుల్ 
పరంగంగ నెవ్వండో భా,స్క్రనువయము వోలె వెలయుఃసాధి( కా కతుక౯. 

క. కొనిపోవుచుండ: జూచితి, విను మే నాహారకాంతు 4+ వెలయంగనుంట౨ 

గనుకన యాయికుగ్టరనుం, గనినంత నె వార బట్ట (+గా మడిలోన౯. ౧౫ 

ఆ, నిశ్చయించుకాంటి 4 నేనంత నాతడు, సవినయముగ నన్ను 4 సామవచన 

ములను బల్కి. మౌర్షథమును విడువందగు, ననుచు వేండె చెయ్యశనుల గునట్టు 

కే, హీతవచనంబుల -వేండెడు, నతనికా ధర నెవరుగాని 4 యరయక కొట్టక 

మతిం దలంయరుగద నీచత, శీ తిం దగువారలును గూడల 4 చేయను డ్ ల 

ణే, ఇంక నావంటి వా డట్టు4 లేల చేయు. 

బురువు6( డాతండు తన నలేజ4మునం బాలు చుచు 

నాకసము. గందువజుపంగ 4 నాత్శం దలంచి 

నట్టు లంబరమున పా అ 4 నంతనన్ను. ౧౭ 1992 

కే. సురపథమునం దిరిగెడునా, వరభూతములెల్ల నెలమి 4 వచ్చి పలుకులం 

గరుణందగ గారపించెను, బరమక్షులు నన్ను€ జూచి 4 వత్సా! యనుచు౯, 

శే. పలికి రిట్లని విధిగతి + బ్రదికితీవు 

దనుజు ౮ డీతం వబెట్టులో + తరుణితోడం 

జనియెం గావున శ్వ శే య+4సంబు నీకు 

నయ నిస్సంశేయంపంచు 4 నంతలోన, ౧౯ 1994 

సీ పరమశోభనములం 4 బరంగు సిద్దులు చెప్ప నతండు దానవులకు + నధిపతియగు 

రావణుండని యాభో 4రణముూలు అ రబడం గాకెయమును జూాజ4గా వెతలను 

గుందుచు, మృదువులౌో 4 కురులును పిరియ6గ రామలక్షణులను+నామములను 

బలుమాబు తలంచుచు. 4+ గలంగుచు నేక్చుచు నున్నయాబిక జన +కోర్టపతికిం 

కే, దనయయును రామచంద్ర్రు నిశతరు ణియునగు 

వీకయనియును వాం డామె + జెజ(గొని చను 

చున్నవాండని యెతి(గికతి + నోమహోత్మ! 
పొదు వోవుట కగు హేతు 4 విద్ది సుమ్ము!. ౨౧|| 1995 

క్క అని కాలవిదు త్తముండగు, తనయుండు నుపార్ళు ఏ౭ డివ్వి+ధం బంతయు నా 

కు నెజుంగంజెప్పె నీవిధ,మును విన్నను రామువిషయళ4నున నాబలము౯. 

క, కనంబణుప బుద్ధివొడమదు, విను దేం బతగంబ నగుట 4 విశతతదళ ములే 

1 తేన సామ్నా వినీజేన సంథాన మభియాచికః-ఆనిమూ. 2 వీషకాలాత్యయ స్నాఐ దెత్తి 

కాళవిదాం పరః-అఆనిమా. 
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ఘనబలము నాకు: గావునం బని యవి కేకుండంజేయ4వల నెట్టులగుకా, 

క, ముక్కును బుద్ధి యు సప్పుడు, చక్కని గుణవంచములగుం 4 జాలుదు వాని౯ 

మిక్కీ_లి వాయమొవరక్పంగ, నెక్కరగణోని దాని 'జేయ+నే కునొ యిచటక. 

కే. అప్వ్పాధంబు నచించెన 4 నద్ది విమచు 
దానికిని మోపకాక భుమా ను బబము 
గాని దానిన ఇనింజ్క్స 4 గావలయును 
వాజృతు= చేత సాయంబు + వబసినంక. ౨౫ 1999 

క. ఒనసతు మికంకజుకును మనరామువికాక్సుమెల్లై + మాయదియే దీ 
నకు సంక్యంబు గలబే, వవచరనాయకుండు మిము 4 బలకౌర్యములక్, 

క, సురలకు చెడిింకంగాణ, నరంబుగానక్టివా 36 4 డశేబుద్ధిబల 

న్ఫుకణమున నొపస్ప్వువారిని, నరణరిముల వెదకంబంపె 4 నరసియి మిమ్ముక్. 

చే, వాడుక కంక పత్రాళి 4 వజలుచున్న 

రామబక్షే ఇబాణముల్ 4 రయముమిో జి 

ముజ్జగంచుబ రశీ ప + ముంపంజాలు 

దనుజపతి రావణుడు తేజ్యమున బలమున, Dey 2002 

చ, చెల;గుచునున్న మరలు ప్ర 4సిగ్టహరా కృమయు క్తులౌట మీ 
కిబపయి? దీర్పరానిపని కి 'కుదయు అ డటుగాన వికార లు 
జ్ఞ గీలమతులయ్యు( గాలమును 4 బై పయి నన్టిర్ణము వేయరాదు ని 

సులమతుతా భవా వృశులు ఛీ కూకులు కారము సంఘటిల్లంగా 
నబంనుబు వోలె నుండ క బ4లాధికులై పని దీ రేక దా, ౨౯౮ 2008 

వంబదితోమ్మవవ నక్షము సంపూర్ణము. 

డ౬ం-వన నర్లము 

అత్గుడ్దు సంపాతి తనన్నతాంతమును వానమలకుం జెప్పూట, శరం 

క, అనుజునకు నువ దానరిబును నొనరిచి జలములందు 4 మునిగిన సంపా 

తిని వారియూధపు లాధర,మునం బరి వేన్టించి యుండ? 4 బొల్పెడువాంఛ౯, 
క వారివకులణోడ తవడా, పరిసరమున గూకుచున్న 4 వాలితనాజులా 

బరమాడ్చతిం గని గృభే్సిశ్వురుం డిట్టనిపల్కెై మాని శ వచనమురీతికాం ౧౪ 

చ వనచరదర్శనంబు తీన$వాంఛ లం దీరపంజూలునన్న నె 
మనమున. గు నమ్మెక్ ను 4 మాన్వుల వారలం గాంచి యానుపో 
వనచరులార' ాచ్చరక 4 బాగుగ మోకు వినుండు సద్దునే 
యను జన చేను నెవ్విధి నిిలాత జవా ర నెజింగినాండనో. ౨4 %006 

శే, డానిజెప్పెన నే యథా(ర్థముగ మికు, నర్కు_రత్తుల చేత నా{$యవయవంబు 
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లెల్లం దవీయింపంగా సొమృ+నివ్లి యిచట, వింధ్య శిఖరమ్మున వం ఆనూ$విపిననుందు. 

క్ర, “పనువగ లం బడితె; మాకం లను జెల్పింబొండి వివ్వోశీలకం గని మూర్చం 

గనునట్లు పరవళుందనై  గనినాయడను నాప్టుదెసలం 4 గానికుహో ర్రి౯. క 

క్ దురవిల్లుట చజీభాగ మొ, ధరయిది యని సుంతయేని ve కబంపలే క్ట 

త్తరుణముననుండి యంతట, సరిత్పతిని దత్తటస్థ4 శె లాటవ్రుల౯, > Ug 

క, సరనుల నదులను మజి నాగరతీరము( గాంచి యిడియె4గాయని తెలం 
బొరనిత్సి నిది దథ్మీణసా,గరతీరము నందు. బఖీ 4గణసంకులమై. ౬4 200 

ఆ, పెనుగుహోంతరములు + తేనశార తిఖరంబు 

అలర వెలయు వింధ్యశమని యొజ్౦గి 

నిశ్చయించినాండ; 4 నిర్ణరవూ జిత 

మగుచు. బావనమగు*నా శ్రీను మిది, 2/1 3౮11 

+ కనంబజే నుగ ంబగు తప "మును జేయు నిశాకరు. శను4ముని యొక దుంచెక్ 

ae ధర్మ పతిం గనుగగొన(జాలినకీకులార! 4 కూటమున నిటలా. ౮౪ 

సీ, ఆముని మరణంబు + నందినతరువాత నొక్మ_(శనే యిందు + నున్నవాండ 
నష్ట్రసవా స్రసం4ఖ్యాబ్బములయ్యె న నహ్పటినుంగీ; యంతనే 4 పరమ కష్ట 

ము౪(బోంది *వ్యత్య స్తముగ నున్నవింధ్యశ్ఖ రమునుండి యెమెస్లం 4గాదిగయట 

వాడిచివరలడ4ర్భలుగల యా శ శో మధరణికి వచ్చితి 4+4మరలు వె వెకేల; 

తేనట్లు దుఃఖతుండనునయి 4 యవ్వ డతని( 
డంగాల గోరితిని ముని4సురపతి మును 

కమ్తఃడునో నేను బలుమౌాటు శీ దర్శనంబు 

చేని సేవించుచుందుము 4 చి త్రమలర. ౧౧ 9018 

చ, మునిపతి యా శ్ర మంబునకు 4 మోదము మీాజింగ వచ్చినంత జ 

జ_నివగు వాసివల్ రాలయం4గాం బవమాను(డు ఏచె నందపం బు 

ప్పనికరహీన మైన విట4పం బొకండై ననులేదు పండ్లచే 
ననిశము గ్రాలుచుండును మ4హాతరువుల్ కనువిందుశేయుచు౯. ౧౨ 2014 

క, మునినాథుపావన్నాశ్సను,మును జేరి మహీడజమూల4మునం న్రిందను న 

మునిం జూడం గోరియుంటిని;, విను. డంకట నతడు స్నాన+విధి సల్పి తగా, 

ఆ, జ్వలిత తేజు (డగుచు + జయ్యున ను త్తర, దిక్కు.మోము గాంగం 4 చేరిచూడ 

నలవిగాక చెంత + కరు చేరంజూచిక్సి, బ్రహ్హాగొలుచు ప్రాణి+పటల మట్టు. ౧౮ 

సీ, భల్లూక ములు కరుల్ 4 వారి మ్రసింవాంబులు ఆ వనురంబులు సునుజోశనర్పములును 

బలసిచుట్టునుమాని(4గొలెచియుందునుజు (జీ! నరనాధుండోగినంతి4పురముం జేర 

1 కో మవ ధర్మజ్ఞా స్స ర్తశే తు నిశాకశి-అనిమాో. శె కృ చ్చేషణ వీషమాచ చైః- 

అనినా . 
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సచివాదులెబ్టరు + చనునట్లు మునిపతి యాశ్ర మూంచరమున 4+ కరుగ నవల 

నొజంతుసంకత * యరిగా "స్వస్థణముల; శవా యు చితి + యర నన్ను. 

ఆ. గాంచి లోనికేగి 4 యించుకడేపటి, కచుగుజెంచి నెలికి 4 డం గార్య 

మేమటంచు నన్ను; + నీదీతి ముజియును, బలిశె నిదువెండ్ర్రు+4కలు కమలుట. 

క. నీహాప్తు తెలియకున్నది, నీరెండు వళంబు లగ్న + నెజీ. గాలీనవే 
భూకిపకగోంద! చర్మము, నారయంగా చృణిత మగుచు + నందము తప్పళా, 

చ. ముకు గనినాండ గృధ్ర గణ(ముఖ్యములై. పవమాన వేగముం 

గని మళీ కామసహాపముం శీ గాంచినపోదకులకొ బత త్రులక్ 

గమవనోన నందు చ్వేష్టుండవు 4గానవె మహోత్మ్య క్ల) యాపటాయువో 

యనుజుండు గాండె నీకు నుమ$జాంగములం నని మోజు లిక్షణు ౯, ౧౯ 

క ననుః: గని నాపావనములకు, నమూనవిధివందనముల 4 నలరింతురుగా 

ఏను నీకు వ్యాధిగ ఖై నె, తనువున నేదేని నీదు(కతపకుంబుల్. ౨౦4 2020 

కే. ఎట్లు పడిపోయె నిన్నిటు 4+ లెవ్వరై న 
శిక్ష చేసి రె! సర్వంబు 4 చెవుమ' నాకు 
నున్న దున్నట్లు సంపాతి + ఖన్నుండవయి 

యిట్టు లుంకంగ నేల? నేశనెణుంగండలయతు,. ౨౧ 202 | 

అజువదియవ సక్లము సంపూర్మము, 

౬౮౯) - వ సర్లము, 

రుడు సంవాతి తనప్భతౌంతేమును విశాకరమునికేం కెప్పుట. చతుర 

చ. అసవివి దువ్మ_రంబయి 'భ4+4యంక రమై చఇనుసనాహసంబుచే 

నొనరుపనైన నాచరిత + నుగ గ్రమయూఖుని వెంబడించి పో 

యినయది యూదిగాం చెలిని గ సతు నొనరించిన కార్య నుమ్మహో 

ముని కెజీలింపంబూనికె6; ట్ర+మోవము మోజులో నిట్టు ప సల్కితి౯, ౧ 2022 

సీ, పక్షయున్మము గాలి + వ్ర ణయు క్షమె తనువుండుట సిగ్గుచే + నొక్కరీతి 
నింద్రి, యోళి క కోలంగి 4 మేట్టులో ౩ యుండుట శ్ర మమున 'మునను నిఠస్సారమగుట. 

బ్య త్త తర్రమును జె ప్పంగ లేకున్నా దర్వంబున౯, మేము శి తనువు లెటుగ 
కొండొరులపరా క 4మోాద్దతుల్ తెలియంగ(గాంశీ ంచియొ కట నా4కాశమునకు 

శే.నెగరినాము జటాయువు నేను విరి 
మలరణ గై లానశిఖరంబు+నందు మునుల 

పరిసరంబున “రవియ స్ల4పర్వ్షతచున 
కరుగు నంతేడనుక్ మన 4 ముతేనివెంట. 3 2028 

శ, చనందగుననిొ వణ మిడుళొన్కి యనుజుందును నేను నొకట 4 నంబరమునకుకా 
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ఘనజవము మోజు నెగిరిత్తి మనఘా. యవు డవనింగల్లు 4 నఖలసగరముల్. 

ర్ అరదముచ కృమునళ్టులు, పరికిం పటన యె మాకు 4 బవహూుభంగుల; నం 

తీరమున. గొన్నిస్థల౦బులం బరలౌడు ం వాద్యధ్వునులను 4 బ్ర వూధ్వనుల ౯. 

క వినినార; మరుణ'చేలం,బును దాల్చి యుదా త్రగాన్మమును జేసెడు నిం 
దునిభాననలం గొందణం, గనినారము; మేము సంతం క గడు శీ భ్రుమున౯. 

చ, సురపషథమందు. బోయి యట + సూర్వునిమాన్షముం జేరి శ్రిందిడా 

ధరణిని జూడ మావనము + తద్దయు. బచ్చికపట్టు రీ గాం 

బరంగుటం గాంచినార, మిల 4 బర్వతపం కులు చిన్నవైన వ్ర 

స్తరములభంగిం గానయిజె 4 తృాసలిం చాలు నదుల్ నితాంతముకా 

కే డారములకీలిం గన్పడె 4 మేరువింధ్య 
హిమగిరుల్ మడుగుననున్న 4 యేనుంగులవి 
ధంబునం గానంబడినవి; + తత్సథమునం 

దికుగుచుండినయప్పు ఊో+ధరణిదివిజ !. ౯ 2023 

క, అతితీ వ్ర స్వేదము మా, కతిఖేదముగ ఖై మణీ భ$యంబును బొడమెకా 
మతివిభ్రాంతియు నతుల, కతిశయతమ మయ గల్లు + టాసమయమున౯. ౧౦ 

ఆ, భయదమైన మూర్భ+వశ్చెను నిది యామ్యు 
మిద్ది పశ్చిమమగు + నిదియె యగ్ని 

చా * విదిక్కనియును ఖీ నాత్య లకుం దోంప 

కుండె నియతేముగుచు 4 నొప్పుజగము, ౧౦౪ 2080 
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క. అనలునిచేం గాల్పంగంబడి, తనహాప మడంగి ప్రళయశతరుణంబున నుం 

డినరీతిం గానయబడె నా, మన మస్తు కలంగి మూానిశమండన యంతకా, ౧౧౪ 

జే, చూడ నాధారమైన చ+తు స్ఫునుండి 

వదలి నశియించినట్ల యెన్టీ 4 వరుస దృష్టీ 

క క్రియును సన్నగిళ్లై నేశసాం దృయత్న 
మునను జఠుస్సులక౯ా మనళీస్సునను గూర్చి. ౧౨ 2082 

క. కనుంగొంటి రవిని శ్రమమున, మునివర్యా! మాకు భానుమూర్తి ర్రియపుడు పృ 

థెషనింబోలి ప్రమాగంబునం, గనయిడియ; జటాయువంతం 4 గడుబకడలిక చే, 

క, నాతోడం జెప్పకయ్, యాతజి నాకసమునుండి 4+ యవనింబడలా 

నాతమ్ముం డట్లు పడుటను, జేతోదుంఖమున( గాంచి 4 లీ శ్రుమ నేను౯ా, ౧౪ 

క. తనువుం బడవిడిచితిని గ,గనంబునుండియె మునీంద్ర! + గాదిలియనుజ 

న్యు ని నేను బక్ యుగ గ్యంబునం గప్పుటం గాలకుండె 4 బూమనిదీ ప్పి, ౧౪ 

క రథచ క్ర పృమాకాని నగరాణి పథక భక్ -అనియా. 
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కే. అకసమునుండి పడునప్పు + శారష్ట : చేను 

గాలి బ్రమావనున నాదుశిగాడలి యను 

జమ్మం జాహక sre నగు దనశళంాన నమందూుం 

ఖ్ 
బడిపేవాండని తలంచిన + న్వ్రంతమందు.. ౧౫ 2086 

t:} దస్ధప తు నై చేను + ధాకణ ద్ర 

మీదు నీవింధ్యము? ను మూ (డ్యాకురమునం 

బడితి; కాక కా గా లె క. శాక కేం 

చెంత రాజ్యళెరంబులు + వపను గాన, ౧౬౫ 9౧87 

క. తనువునం బ్రాణము లిడకొన్సి మవంజాబను షోర్కి గలదు 4 మరణమునొందం 

గను గాన వింధ్యశిఖరం, బుననుండియు పడుచు మృకిని 4 బొండెద దానక, 

బు ఇ భా. కన గ గాం న 
ఆజ వదియొ కటక సక్షము ore పూర్లము. 

డం సు సక్షము. 

రుద్దు. నిశాకరముని సంపాతికి "జక్కలు వచ్చురీకి నెజేంగించుట, చతల 

క, ఆని చే నమ్మునిపతిత్ “, మనవి మొనను చును దుగ 2ఖశమగ్ను(డనై రో 

దనే మొనకంచితి నంతట, మునిపతి మయొకత్సణము ధాస్టన+మున నుండి తగ౯ా, 

. నను గాంచి యిట్లు పలిశె౯, వకవ చతుర్చలములు 4 విక్రమమును బ్రా 

"ఇనిచయమును బత్షంబులు, తెనకాకు పృపకుములును 4 తమవై తాన. ౧4 

లే. మరలం గ్ర త్రగం గట్లు నే+మాడ్కి మున్ను 

వెలయునో యక్షై మును నేను 4 వింటి భావి 

కాలమున గొప్పకార్యంబు శ గలుగుననుచు 

చానిం దపమున నెటింగితి + మాననీయ'. ౨౪ 2041 

క, మునివకులవలన వింటిని, వినుమా: యిజోాకున్భపతి 4వీరునివంకం 

బున దశరధుండు నా నొక్క మను జేంద్రు(కు గలడు తత్త (మాపతి కింకళ౯ా. 

క, ఘన లేజుండు తాముండను, తనయుంకు జనింపంగలండు + తండ్రి పనుపంగా 

ననుజునితోడ నరణగ్థం, బున కాబుశేవి శ్రముండు 4 ముదమున నరుగుకా ఇ 

క, నురదానవ్రలకుం జంపణగల దరంబు గాసష్టలై. న + దనుజేందు:ండు ను 
లో 

రషీర రావణుండు నా నిర్భరశౌర్య్భంబునను మిగులు+వాం డవినీతిక ౫4 2044 

నీ అజనస్థానంబు4నందు రాఘవుం డుండునపుడు తశ్చత్నిం దా + నపహరింపం 

గలడు యశస్విని + లలితశీలయు నై న నానాధ్వి భక్యుభో+జ్థిముల భోగ 

సాధ నంబులం దన్ను 4 సమధి కాశను వాండు పొందింపంజూచిన 4 భూరిదురఖు 

మగ్నరుకాటను నెంక్కమాత్ర మచ్చానిని ననుఖ ఏంపక యుండు; $నద్ది యొజింగి 
Prom mr i 

అ 

శ పకైచ తేప్ర పక చ- ఆనిమూ. 
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శే, యిం దుః జావ్భతి దొవార్టిన్న 4 మాయం లం౦డు 

జన కతనయయు సుధ(బోలి 4 సకలసుకుల 

వైన అభియింపరాని దిథవ్వాన్న మద్ది 

పుచ్చుకొని యిం,ద్రు€ం జొసంగుట 4 బుద్ధి నెజింగ్, ౮౬ 2045 

చ. తరుణియు నగృభాగమును 4 దానటం a కొని నాకు నాథుండై. 

ధరణివీభుండునై. న గుణ4థధాముండు రాముండు నానుజంది ను 

ర్వ్వరమనియుండి శేనియు ధ+4వ 'స్థలివిడి సురత్వ మొందియు 
న్నరమణ నన్న మిద్ది శీ తనాఘుల బారలం జెందేణుకా కగకా. గా 2046 

చ, అని వచియించి భూమిపయి 4 నన్నము వై చును భో క్రిమోజణ, నం 

త నచట రాఘవుం డనుప + ధాత్రి సుత౯ వెకకంగం బూన్మితో 
వన చరులెల్ల రాయగలరు 4 వారల కీ కనను రాముపల్నేవా 

రను జెలుపంగం గావలలయు, 4 స్థానము దీనిని మార్పంబోకుమో !. ౧౧ 

కే, పకహీనుండవెౌట చె4వగీరుసం బోనం 
గలవు చేశ కాలంబుల 4+ గణనశేసి 
కొనుచు నీవిందె యుండుము + కోర్కిలీఆం 
బత్షములు పుట్టంగలవు భ4+వ్యంబు లగుచు, ౧౨ 20149 

క, వినుమో సంపాతీ' నీకును బవీము లిఫుజె మరలం .నొ త్తవియె వ 
చ్చునటులు సేయంగంనోరను, మనమున నదియేల యనిన 4 మహి నీవిచట౯, 

కే, ఉందు వేనియు జగముల + కొక్కరీతి 

హీతము సలుపంగలోలవు + ప స 4 థీప్రశత న యు 

లైన యాశాఘవులపని + యరయ నీకు 

మాత్ర మేకాదు సును బ్రాశవ్తాణు"; కెల్ల, ౧౩౪ 2050 

కే. సురలకు మునులకు నిక్షర్క, వరునకు ముఖ్యముగం జేయ+వలసినదా; సో 
దరులగు నారాఘవుబను, బరికేంపంగ నాకుంగలదు 4 వాంఛ మనమునకా. 

క, చిరకాలము ప్రాణంబుల, ధకియింపంగ నిచ్చ లేదు 4 దానక దనువు౯ 

ద్వరపడి విడిచేవనని మున్నినరుం డాతండు తత్వ వే త్త + పలికెకా నాతో౯. 

అటు వది రెండవ సరము సంపూర్ణము. 

౬5 ఎన సర్లము, 

ంధ్రడ్డు సంపాతి పక్షములు రాంగా వావరులకుం గ క్రష్యము6 జెప్పిపోవుట. శుధుం- 

శే, వాగ్వదులలోన వగ్యుడా + బ్రహ్లమాని 
యివ్వి మొదలగు వాకన్టింబు + లన్న పలికి 



1200 ఆంధ్ర, J ము ద్రామాయణము 

నన్ను బొగడి యనుజ్ఞ ను 4 నొకొసంగి 

కాం బ్ర వేశించెం దనతీష(క్రాన మంత. 3058 

సీ, పర్వతగుహానుండి 4 ప్రాతి వేమెల్టంగ నీవింధ్యుసర్పుత 4 మెక్కి మీర 
'లెపుడువత్తుకొ !య నిుదు స పచూచుచునుంటి, మున్వమమాటలశమన సునంద. 

బదిలంబుగా నిల్పి 4+ వననచకులార' నేదేశకాంంబుల + తెజుంగుం గనుచు 

నిండుగా నూజెంక్ష్వు + నటే గడిపికి నిట నానిశాకరముని + యంతల దాను 

బరమభ క్తిని మహోళ+ీప్తృస్థానమున కేగి స్వక్షంబు నొండె లో+వల నె నేను 
'శే. బవావిధవితేర్య_ముల మదిం 4 బన్నుకొనుచు 

సంశయము నొంది సంతావశజాలముణను 

గా గుచుంటిని; మృతినొందం4గా మవంబు 
లో 
గలిగనవు డెల్ల మునినా కష్టముల. నలంచి, ౪ బిగిస్4 

క, మరణము నొం చెడుబుద్ధిని; ద్పరగా వికనాండుచుందుం) + బకుంబులు నీ 

వరబలము వచ్చునని నే, మరణమును జబొంకకుండ 4 మానివిభు(ం డటకా, ౫ 

కే, నాకు: గల్పించినట్టి ప్ర+ణములనంటి 
యాశ్ దీప్తాగ్ని తమనుల 4 నణంచునట్లు 
నాచుదుఃఖమ్ము నెల్ల నశణఇంచుచునుండు; 

దుష్టమకియగు రావణు + దోర్చలములు. ౬ 2056 

క, నాకుం దెలిసినవై నను, నాకొమరునిం జూచి చే జ4నకజను దనుజుం 

బోకార్చి కావ కీట నీ వేగరణికా వచ్చికివని + యెన్నొవిభముల౯, ౬4 

క, అదలించితి నాజనకను,కదుఖమును వినియు నన్న4చమ్ము లీరువ్రురుకా 

ముదిత విడనాడి యుండుట్కయుం దగ నెజింగియును దశర థోర్వీపతివె, ౭ 

ఆ. న్నేవా మునిచి సాధ్వి + సీతను విడిపించి, నాకు వ్రీయముచేయ4నాకుమారుం 
డపుడు నేజుండయె్యై 4 నని గృధ్రపతి వన,చరులతోడం బల్కు+సమయమందు, 

ఉ. వారలు చూచుచుండంగనె 4 వచ్చెను జెక్కలు తొంటిరీకి నా 
థారణి చేవువాక్యమువి+ధంబున నెజ్జనియా.క లొప్పంగాం 
జారుసువతుముల్ గలుగ 4 సంతసమెంతయు నొంది గృధ్రభూ 

దారుడు వానరాళిం గని + తా నవు డిట్లని పల్మె వేడుకకా. ౯౮ 2060 

క, అమితప్ర భావుయ్" సం, యమిమహేీమను మరల నాకు శ నర్కునికరద 

గ్ధములై; న పచుములు వచ్చె మహాసంతోవ మేను 4+ జెందెడురీతి౯, ౧౦౪ 

సీ, వయనున చేనున్న4యప్పుడు నాకెట్టి బలపరా క మములు + పౌరుమంబు 
తనరారుచుండెనో + తద్రీతి నయ్యవీ కల్షియున్నవి కవీ4కాంతంలార 
యిప్పుడు వర్వథా + తష్పకయత్నంబు నొనరింపు(డీ విరార 4 లురిప్రకనయం 
౫గనుగెనంగలరు తక్క_లు నాకు వచ్చెను గార్యసిద్ధియుం గల్లశగలదటంలచు? 



కీన్ ధా కాండము . ౬౮ సర్ల్షము. క్ష01 

చే Kx 
వ్. బ్రత్యయమ్మును బుట్టించెం 4 బరలో నిద్ది 

యనుచు! బవ్.౦ద్రు శప్పుడా4వన చరుండు 

గాంచి వచియించి యంతరిశకుమున( దికుుగం 

దనదు నూతనపక సకం బడెంతోొ, ౧౨౪ 2062 

క, తెలియంగం గోరి యంబర, తలమున కెగిరెను మహీ ధ్ర +తలమును విడి యి 
మ్సుల నిట్లు గృధ్ర నాథుండు, పలికిన విని పక్యుగముం 4 బరికించి తగ౯ా, 

కే, అతులసంతోవమును బొంది 4+ యపవుడు పౌరు 

వమును జూపుచు రాముని 4 సాధీ(ం గనెడు 

నభ్యుదయ కార్యమును బొంద 4 యత్న మపుడె 

చేయందలంచిరి వానరుల్ 4 చిత్తములను, ౧౯౪ 206% 

“చ. అనిలసమౌాన వేగమును 4 నందినవానరపరులెల్ల నొ 

యిన ఘనవి క్రమంబుం గొని 6 యూజనకాత్మజం జూడంగోరి చ 

కళనియ భిజిన్తు హూ_ర్తమును 4 గానంగ "వేచి యటుండి యద్ది రాం 

గనె శమనాశ నింక వెద4కం దగునంచును బోయి రొక్కటక౯ా ౧౫ 2065 

అజువదిమూం.ండవ సగము సంపూరము, 
౧ ళం 

౬ళీ = సరము, 
౧ 

రురు వానరులు సముద్రృముచెంక కరుగుటు, చుణుం- 

క. వారివి కమమునం బొచ్చెడు, హారివీరులు గృధ్ర నాథుం 4 డాడినపలుకుల్ 

పరికించి యెగిరి యందజు, నురలక౯ా గుంపుగను గూడి 4 మహిత ప్రీ లి౯, ౧ 

క. వారినాదంబు లొనర్చిరి, వాకు లాసంషాతిపలికి4న ట్లాసీతీకా 

దీరగా గనందలంచుచు దుష్ట రావణునివా సము గను4నంతోవమున౯. ౧౪ 

తే. లంకకుం బోవ మార్దమహా 4 లవణజలభథి 

కరిగి; రాఖీమవ్ క్రము+లౌ కపులొగి 

నచ్చటికిం బోయి గొప్పదై + యలకు లోక 

మునకు శ్రైుతిబింబ మననొప్పు + వనధి నచట. ౨౪ 2068 

క, కని రది లోకమునంతేయుం, దనలోం గనంబడంగంజేయు+దర్పణమువిధం 

బుననుండె; మహా త్రరబల,మున( దగు నాకపులు సందృ4మును గని యంత౯. 

కే. డానియు త్తరతీరంబు 4 గానంబోయి 

యందు విడిసిరి, వికృతంబు 4 నగుచు భూరి 

* ఆల్ఫిజి దఫీముఖాదెశం యయా పనక సుకాపరిమార్లణో న్యు ఖా౭-ఆనిమనా, 

కేర్ 1 



Ee ఆంధ్ర శ్రీమద్రామాయణము 

కాయ మలక వివృతవ్ళీ క్రంబు నగుచు 

వివిధనత్వగ ణంబందు 4 విశత గతుల. ౫ 2070 

వ్ర, జలముబలయందు( గ్ కలను 4 సల్పుచుమండెను; గొన్నిచోట్ల నా 

జలనిధిభంగ సంతు ల + జంకుయుతిం నవమి గశిసల్స్పున 

ట్రలరుచుం గొన్నితావుల మహ శ్తకను క్తిని బొందినట్టుగా 

జెలంగుచునుండె నొకె కడ వి+చిశమహీ, = ధసమాంచుపూరముల్. ౬ 207! 

క, కనంబడుచుంటడె రనాతల, ముననురడెడు దానబాళి4ముఖ్యులు నొ కెక 

గనంబడుచుండిరి మాూజెడు, జనులకు భయదంబుగాలం 4 డను నయ్యిలి౯ 

కే. రోమహర్ష కరంబును 4 మాడం గాంచి, నట్టిదానిని గాంచి యాశయంగదాదు 

లెంకయు విషణులె రంత నెసంగున్టి, నాకసమురీతి దుప్పార4+మై చెలంగ, 

క కనుగొని వనచరు లందజు, మనవుల దిగులొంది యేమి 4 మనకింకలజేయం 

గను దగుకార్యు మటంచును, ననుకొని, నాక కిమహేం,దు,4డంగదుడంత౯, 

చ. వనచరులానుహోజం ధి 4 వరవ్టిము( గాంచినయంత నే భయం 

బును గనుకెుంచి యూజుడిలి 4+ మోదము నొందలగ హాచ్చరించె నిం 

ద్రునకును బౌత్రురై సుమతి4తోం డగు నంగదుం డా ర్తిమగ్నుల౯ 

వశచరులం గనరగొానుచుం 4 బల్కెైె! విషాదము మోామెనంబుల౯ ౧౦ 2075 

క, ఉనుషంగరాదది మేశ్నీలిం, బెనుదోవము కుపిశమైన $ పెనుసర్పము బా 

లుని జంవుర్తి దుఃఖమె, గనంజేయును మృతిని, బురువ4కాంతునినై న౯ ౧౧ 

క, వురుముంయడు శో"ర్భముం జూసపెడు తరుణమున విహోన మెవ్విఫథధమునంగలిగె నా 

వురుషునిం చేజోహీను నొనరించుః బురుహార్థనిద్ధి 4 నరున కతనికి౯, ౧౨ 

క. కలుగంగ నేరదు సుండి! యని, పలి కె౯ా దన్నిశయుః గడువ 4 వనచరపం క్రిం 

గలిగిన వృద్ధుల నొకవోం గలిపి సము ద్ర ౦బు దాంటు4కార్వ మొనరుప౯. 

ఆ, ఆంగదుండే మరల 4 నాలోచన మొనర్చ; 

నింద్రుంజుట్టు 6 జేరి 4 యటు సురలు 
శ ర 

వెలయుచుందురట్లు 4 లలి నంగదుని చుట్టు 

కొలిచియున్న ప్ప ప వగశకూట మలచె. ౧౪ 20179 

ఆ. ఆంగదుండు పవను(నాత, జుండును దప్పు, మజియెనండు కా స4ముద్ధుడగును? 

భయదరీతిం బరంగు 4 వనచరచేనను, నిలువరింప నొకటం 4 గలుప జగతి. ౧ 

క, పరమిర్దనుండైై నిరిచేం బరంగెడు నంగదుండు వృద్ధ4వనచరులయు నా 
'వారిపేనయు  ననువతిం గొని, పరమార్థము లలరునట్టి + పలుకుల. బలికె౯, 

క, గురు వేజుం డెవ్వం డిందు సరినధిపతి దాంటంగలండు 4 శత్రువా పండా 
 నరసిజబాంధవనూనుని, ద్వరంగా సత్య ప్రతిజ్ఞుం థీ దతనమ్మాాదు౯. ౧౭ 208% 

శ కోచి రృళ్వరమాకై 9 క్ట స జలరాశిళ్ళ రావృశమ్- ఆసిమా, 
శన! 



ర 

UX 

er 

కే, 
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ఒనరుపంగల( డెవ్షండో, ననచరులారా! యెనండు 4 వరవీర్ణ మునక 

వననిధి యోజనశతమును, భునగకి లంఘంచి సాధు కార్యము దీనికా. ౧౭౪ 

ఫలియింపం జేసీ వారెసేేనల కెల్లం బద్మ్యసఖుత4న యువలన నింకం 

గలుగందగు పెనుభయమును గలుగంగ నీకుండంజేయం4గలుగునా చెపుండా. 

ఎవ్వనిమహివచే 4 నిక మనమెల్లను గార్యసిద్ధిం బొంది + కడుముదమునం 

బురమునకుకా సుఖం4బుగ(బో యిమన భార్యలను బుత్రుల గృవాము4లనుగనంగ6 

గల? మచెవ్వుని యను4గ్రవామున సంతోషమందుచు బలశాలు4రై నరామ 
లతణను గీ వుశిలను జూడ దత్సన్నిధికిం బోవంగలము చితిస్థిరం డగు 

నెవ్యోండేనియు మోయందు + నీజలనిధీ 

యాజనశతంబు లంఘంపవ + నోపునేని 

యాతండిప్పుడె వేగంబ 4 యభయదవ్న 

అను నువవుణ్యదంబు మాకును నొాసంగుత. ౨౧ 2035 

అని యంగదుండు పలికిన, వీని యందెవ్యీండును బదులు+విషయము దేనిం 

జనువున6 బలుకండయ్యను, వనచరసేన యది మాను4పడియుండెం దగ౯, 

వారిస త్రము డాయంగదు౧ డురువాగ్గుంభ నము లొప్ప 4 నొగి మరల వారీ 

శ్షరులం గని యిట్లనియెక్, వరవిక్ర మములను భూరి4బణమున మోరల్. ౨౩ 

, యశము గాంచినారు 4 హూరివరకులమున( 

బుట్టనారు మిగుల 4 బూజ్యులగుచు( 

బరే౭గినారు కీక4వరులార ! మోలోన 

నెవ్వండేని యొప్పు+౪డే నదెందు. ౨౮ 2088 

గతి నడ్డు లేనివాండెగ, ద తగకా దూరంబబెంత 4 దాంటంగల యు 

ద్ధతశ య ౫లదొ యెవనికి హితముగ వచియి౦పుం డిట్టుశలేలొకా! యుండ. 

అజువదినాలుగవ సర్షము సంపూర్ణము, 

౬౫ ఎవ సర్షము, 

చుడు కోతులు తవమతవమసా మర్ల రృ బ్రంబులం శెప్పుట. య్రైతాలా 

అనియి ట్ల్రంగదుం డాడిన, విని వానరసంఘమందు + వేశ్రలునయి యొ 

ప్పినయట్టి గజముఖులు తమ,కును గతింగల శ కలను విశగూఢముగాంగ ౯, 

పలికిరి గజగవా4తఫులు గవయుండును మతి శరభుండును $ వైంందు. డశ్షై 

ద్వివిదుండు భునతర+తీ వ్రవి కృముండై న యాగంధమాదను 4 1 డానుచేణ 

జాజాంబవంతుండు + నంద: గనుంగొని తమళ కులను జెప్పం+దలంచ్వి రందు 

నగజుండు యోజనదళథకంబు నేదాంటంగాం గలనంచుం బలికెనా+గతిగవామ్ు. 
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"జే, డిరునదియె యోజనంబుల $ నేను దాట 

గల ననియను వనచకుం 4 గని గవయుడు 

ముప్పదే దాంట యోజన్యములను శ్రి 

గలుగువాండ నటంచని + పలికే నంత. ౪ ౨09| 

క, వనచరవూజ్యుండు శరభుం, డనె నలువదియాజన ముబశయంతటిదూరం 

బును దాంట శే క్షిగలదని;, యనుపమశే "ర్వంబు మాజి 4 నలరి ఘనుండై + ౫ 

క, తనరారు గంధమాదనుం డనె చేంబదియోజనములశయంతీ నెగురం జూ 

లినశ క్తిగలదు సందియ, మనరాదని, మందు డప్పు 4 డక్క_పిగణముక్. ౬ 

క, కనుగొని చే నబువదియోజనములు లంపుంప మిగుల * జాలుదు ననీ చె 

ప్పెను; నంత ద్వోవిదుం డన నొ,ప్పిన కూకుండు డెబ్బటబేను+బృథు వేగమునక్ 

కే, దాట జాలుదుననియె; నం+తట సుషేణుం 

డనెడు వనచరకుంజకు. + డప్పుకనియె 

నొక్కరీతిని నెనుబది$యోజనములు 

దాంటంజాలుదునని సమ స్తకపు లిబ్లు. ౯ 2095 

శ, పలుకుచునుండ(గ జరచే,త లలి౯ా వివిధప్టవంగ+తతి మించెడు ను 

జైవలమూ ర్తి రి జూంబవంతు(దు, పలివెం దదనుడ్ఞ గొని స్ట శవంగములారా!. 

క మును మాకు గఠిపర్మాకృను, మున నతిశయశ క్రియుండె + ముస లితనముచే 

తే నిపుడు జరర్ష రతంబగు. తనువున నున్నారమైనం + దత్త్వము వినుండీ!. ౧౧ 

చ, వనచరనాయకుండు రఘు4వర్యుండు చేయంగం బూనియున్న యి 

ప్పనిని నువేతుసేయుటకు + భావ్యముగాదు వయస్సు పోయి కౌ 

లనియతి భేదమైనతజి 4 లావున దాంటంగ నెంతదూర మో 

తనువున శక్ళిమానొ నిట 4 దాంపక మోాకెజింగింతు నేనొగిా, ౧౨౪ 2055 

శే, యాజనంబులు తొంబది + యుదధిమో౭దం 

జోవంజూలుదు సందియం4+బు వలదింక 

ననుచు మురలను వారల6 4 గనీ వచించె 

వయనునందున్న తజి నాదు4వవువునందు. ౧౨౪ 9099 

సీ తస రెడుగతి సమర్థత యింతమాత్రమే గాదు పూర్వము బలి4 కృతువునందు 

శ్రాశ్వతుండై నట్టి 4 | చక్రి త్రీవిక్ర మం డయి పదత్రయమున 4 “సఖలలోక 

ములను నొశ్చెదుకతి ౪ 4 వెలసిన “యతనియాకార౦పునకుం జుట్టు. 4 గమ్ కిం 

తనర( బ్రదజీ ఇం$బును జేసినాయడను వయసున నొరుల శ4వ్వరికి లేని 

'కే. యసదృశంబగుగతి శక్తి + యలరుచుండ్కెనట్టి నేనిఫ్టు ముదిమిని 4 నందినాండ, 
బ్ల వనమున మందళ కి నాశపాలంబడీ యెనిప్పుడెనింత మాత్ర మే $యెగురంగలను, 

1 పూర్వ మస్మాక మప్యానీ ర్కళ్ళి ద్దతిపరాక్రమః అనియా, 
[EP 

“* 



ప్పని నెజ వేజదుగా యని, వనచకు చెల్లరు వినంగ 4 బలికెం గడ కలా ౫ చల 

చ, వనచరవర్యు. డంగదుండు 4 ప్రాజ్ఞ నరుండగు జాంబనంతునిం 

గని తదనుజ్ఞ 6 బొంది యిక 4+ గాం దగు కార్యమునందు. బూని, జే 

యను దగునట్టుడారమగు థీ నర్థము గ చెసె పె నిట్లు గా 

దనదణగుత కైరీతిం (బ్రమ4దం బలీరారలీ నాలకింవుండీ. ౧౮ 2102 

కళ వనచరులారా! కశయో, జనములు దాంటంగం దగిన్మశ కి గలదు నా. 
కునుగాని మరలివచ్చుట, కనువగు లాఘవము గలదొ 4 యయ్యది లేదో, ౧౯ 

ఆ, నిశ్చయింపంజాల 4 చేను నా విని వాకస్టీ,కుశలుండగు చు జ్రవగశ4కుంజరుండయి 
తనరు జూంబవంతు. + డనియె నంగదుం జూచి, ప్పవగభల్లనాథ' 4వాలికనయ'. 

ఆ. తెలిసినడియె నీకు 4 గలుగు లంఘనశ కి, శతమనంగ నేల 4+ సరిగచేయి 
యోజనంబులైన 4 నురుగలి లంఘించి. మరల రాగలలవు 4 మూట లేల. 

క, పరిజనులు ప్రభువు నొకపన్సి కొరుగం డగునంచుం బంవు + నాచారము శే 
దరసిన నెందును గాచ్రనం, బరిజనులము మేము నిన్ను. + బంపుట కగునే, 

తె క్ర వనచరవర్యా! తండ్రి , తనజనులను బంపం బ బ్రభొవు + తేగుంగాని, స్వభ్ళ 
త్యనికరము తన్ను 'జంపంగం జనందగు నే య్టులెందు 4 శాస్త్రము గలే! 

సీ, పరనిషాదన! మాకు(4 బ్ర భువుగానీవ్రంట మే మంద ఆమునిను4మి గులంబూన్మి 
గాపాడుకొన (దగు; 4 త్మాపతిపై నికులకునెల్ల సర్వదా 4 పకటళ క్రి కం 
గాపాడుకొన దగు 4 కమ వస్తువుగదా! యిది లోకసంస్థితశయయగుం జుమి; 
కావున నిన్ను రక్యుంబగువ స స్తువ్రవలె నిరంతరము గాాడుకొనుట 

సే, మాకు ధర్మ మరిందమా' 4 యూకరణిని 

నీమహాకారస్థమునకెల్ల 4 నీవె మూల 
భూతుండవు మూలమెట్టులు 4 భామిరువాము 
నకు శథఖానమొ యట్టు లె 4 నయగు ణా ఢ్యం ౨ర 2106 

క, పని కంకకు నెయ్యది చక్కనిమూలమె యట్టిదాని. + గాపాడుటయే 
ఘనశకార్య మిదియె నీతియ,గును గార్యజ్ఞులకు; నిదియ4గును ధర్తమిలక్. 

క, తరువునకు వేణు చక్కంగం బరికింపల నై నంగాని 6 ఫలవువ్చంబుల్ 
సరిగా నుదయించుటయుం, బెరుంంటయును గల్లు; నత్యశవి క్ర కమ! యెపుడు. 

చ, విను మిత నీను కార్యమును + వేయివిధంబుల సెద్ధినొందం జే 
యను నుటివ్మిక్రముంబుల నశయంబున నీవె ప్రధానకారణం 

నివ ర్త నేతు "మే శకి స్యా న్నవేకి ననిల్చితా = అనిమూలము, 2 ప్త వగకుంజరు.డం- ఇట 6 

బ్లవగళ బ్రమ సర్వవనచరవాచక మని గృహింపందగు. 8 నపీా (య్రైసయితౌం తాశస్వామా - అని 
మూలము. 



1206 ఆంధ శీను దామాయణము ధ్రశ్రీను ద్రా 

బనం దగియున్నవా:డ విది + యంచయు సత్యము నీవ లంకకుం 

జనన మ అెట్లు మూాకుగడె 4 వక్ గాక * జంచువు. కశ నాయకొ'. ౨౬. 2111 

"క, గుకుండవు గుముపుత్తుం కవు, సకికింపల నిన్ను నమ్మి + పరమంబగు నీ 

గురుకార్వము నాధింపంగ, నరుజెంచితి మావు లేక + యది మెట్లలరు౯,. ౨౭ 

ఆ. మాకు నెట్లు శక 4 యూకార్యనాధన 

మందు గబ్లు; ననియ 4 నన్హమతెయు 

గాడ వర్యుండునయి 4 వజలు నొజూంబనం 
EE, క 

తుండు శ కృపాత్రు+* డనిట్లు. sey 9118 

2వ, పలికిన వాలివుతే తేకుండు 4 బాగుగ నాతనిం జూచి యివ్యోధిం 

బ్రలెకను లంకె జనక 4 వానరుం జెన్వండు గాని పోక యూ 

స్థలముననున్నచో మరల 4 జక్కంగ ముందటియక్సై ప్రాణముల్ 

పీలువడు నావతంబునె గశిఖీరమతీ యివుడూననాంగచా!. ౨౯ 2114 

సీ దీమంతుండగు కది ధీకనియాజ్ఞను జాలింపకయె మాస4పరిమితమగు 

గడువును దప్పి న4గరమున శేగిన మనప్రాణములు చూడ 4 మనవి కావు 

గద![యల్లను గీ వుంశీకు వయయూనిన నాగ గ్రవాంబుయూనినంగాని(యత్యధి
కమె 

యతని 'యానతిమిాటి శ యరుగు దుమేని సవినాశనంబగును మశినకుం దలంప 

కే. నర్వవిదుండవు కార్య మే4సరణి మనము 

తలంచినట్లుగం గాత యి త్తజిని వేజు 

విధముగా సిద్దనొం చెడు4విధము నీవె 

చక్క_దలపోయుమా! యని 4 సాధుమతిని. 3౨ 2115 

క నురపతిపాత్ర్రు(డు తన కు, తృరమును జెప్పంగ విర4తల్లజుండయి వొ 

నరముఖ్యులై న భల్లుక, వరు: డప్పుడు విని వచించం 4 టౌఢీము తనరక* 33 

క క్రా' నీకార్వ్యమునకు, చరికిం నొాజుంత కొంచమే గలుగదు నూ! 

యారసి యీకార్యంబును, సూూరత సాధింప గబ్లు 4 శుభ్రగుణు నొక నిక్. 

శే, పంపుచున్నాండ నిదిగొ యోవాలివుత్ర, ! 

యనియె; నంతటం బ్ఞవగాళి4$యందు' జూడ 

ను_త్రముండయి వృద్ధుడై 4 యొప్పు జాంబ 

వంతు డచ్చటికపులను + వరుస వదలి. 3౯ 2118 

చ, నిరుపమన్నికృమంబునను 4 నేర్పతీయై బలసంపద౯ మవా 

త్తరుండయి సఫేచరాళిని ని౪తాంతము వర్యుండు కానెయె మనో 

శ సకళ్న గురుపు క్రళ్చ-ఆనియా.. ఇట గురుశ బ్లమా స్కళుపకమని చృహింపందగడు. 2 

బృనకఖు ల్విద మస్తాఖి। కార్యం ప్రాయోపవేళశనమ్- ఆనిమా. 

గు 



కివ్కీ ౦ధా కాండము = ౬౬ సర్లము, 1207 

వారముగ నొంటిగాం గపుల4థనందఆ. బాయుచుయ గూరుచున్నయా 

మరుదధినాథు నాత్మజుని + మానితశీలుని నబ్టిదాంటం గాం 
బురికొాలుపంగ. బూచి మది 4 బొంగెడువేకుక సందడింపయగ౯,. 3% 2119 

అజువదియెవవ సక్తము సంపూర్ర ము, 
aaa ళు af: 

౬౬. - వ సర్షము. 

రుదు జాంబవంతుడు లంకకరుగ వానుముంకునిం బో త్వాహపజచుట. య్రద్తిం- 

1క, వారివరులు సెక్కు వేలుగం బరంగియు దీనతను బొంది 4 పలుకకయుంట౯ా 

కే. 

ఆ, 

క 

కో 

గర మరసి మారుతింగని, హరిముఖ్యుండు జాంబవంతు 4 డాద్భతిం బలికె౯. 

సర్వశాస్ర్రువిశారడా ! 4 కౌెరసార !, పావనీ! యిట్టు లేకాంత+పరతం గాంచి 
పలుక కున్నాండ దేమి? యశ4పారబలము, నను మహో కేజమునను వాళశనరపతికిని. 
రామలక్ష్మణులకు + నేమాడ్కి. జూచిన, సాటి యనుచు జెప్పం+జాలు దీవు 
కళ్య్వపునకు వినతథ4కడుపునం బుట్టిన) వాకు పనీ రాజు 4 బలయుకుంకు, 3 

గరుడుడు కలండాతండు సా,గరమునంగల భూరిభుజగ4 కాండము గ్రహియిం 

చి రయము కీ క్రియుం బ్రబలంగ, నరుగుచు నుంకంగ చేన్మనాకనింబూన్మి_౯, 
పలుమాబజులు గనినాండను, బల మాతనిపతుముబకుం. 4 ద్రైబలు నడజెంతో 

కల దంతనీభుజంబుల, కలఘుగుణా! వి కృమంబు + నధికజవంబు౯, ౨౫4 

ఆతేనిజవశెర్భములకు, చేకతి నేం దీసిపోవ 4 వేమా త్రము; నే 

భూతములయందు నీబల, మాతక తేజంబు ధైర్య + మగపడదు నుమా!. ౬౪ 

ఇట్టినిన్ను నీవె + యెొజుంగవా! యేమి? య,చ్చరలలోన హాహనంపదలను 
బొదలుచున్నయట్టి పుంజిక స్థల యను, వనిత గలదు లోక4వారమందు. 24 

తనరారె నదియు ఖ్యాతిని, గనదాకృతిదానిసాటి4 కాంతలు లోకం 

బున లేరు; శాపవశమున, ఘనమతియా కుంజరునకు. 4 గన్యక యయె్ట౯. 

కే. కామహావిణియై యది 4 త్షైాతలమున 
నంజనాఖ్యను వహియించి + యంతం గస 

రిని డమిం బెండ్లియాడె నా+వనిత యిచ్చ 

వచ్చినట్టి యాక్ళతీ దాల్చి 4 వజులుచుండు. ౧౦ వ 128 
ఉు 

క. వనచరనారియె యయ్యును, ఘనరూపవిశేవమహీ నుం 4 గాంచెను మజియా 

సీ, 

WE 

వనితయు నొకప్పు డాదృతి, మనుజవభూకూప మొండి 4 మహీ తాకృతితో౯. 

తనరుచు యావనంళథబుసం బొలుపొందుచు బవావిధమాలికాశభరణములను 

ధరియించి రుచిరవళీస్ర్రంబుల చాలిచి వ్రావృకంబుద సన్ని4భ ముగ నలరు 

రిషాటే యని తెలియపలయు. శో 

1 గతసర్షాంతళ్లోకభఖావఐ వేం యిందునుండుట ప్రాచీన గ్రంథ 



1208 ఆంధ్ర శ్రీమద్రామాయణము . 

పరగీతా తృంబున6 4 బరమాదరంబున వివారించుచుండే్ నా4విపులనే త్ర 

యంజన విహరింప + నామె యెజ్జనియంచు గలపట్టుపుట్టంబు 4 గాబిపివ 

చే నించుక తొలం”; నంశుక్కమిట్లు తొలంగ 

వృ త్తములు సంవాతములు నై 4 యసంగుడాని 

యూరువులం బృథులంబులై 4 యొప్పి యొకటం 

గలిసికొనియున్న కుచముల 4 గమ్మముఖము., ౧౩ 2 180 

క. కనియెక్ వాయువు మజి యం,జనను౯ స్కుశొ,ణి శుభ్ర శసర్వాంగ విలా 

సిని దనుమధ్య యశస్వినిల గని మన్మథ మోహితుండయి + గాలియు నచట౯, 

ఆ. ఆయనిందిత నంజన 4 నధికమన్ము 

థార్హి నంగంబు లెల్ల నొొ+య్యనం దవింపం 

జి త్త మెచటికా చనంగ నొ4క్కెత్తునం దన 

కరర ళుజంబులం. గౌంగిటం 4 గుదియంబప్పై, ౧౫4 సి 1వ్రిన్లి 

క. తనుం గొంగిలింపంగా నం,జన యంత నువృ త్తగాన 4 సంశ్రాంతయునై 

యనియె నిదెవ్వండు నే నొక్కనికే భార్యనయి యుండం4గా నా వ్రతము౯, 

క. ఈరీతిం జెటుపంబూనెను, నా రమణీవాక్యము విని 4 నారీమణి! యో 
చాకుక్రోణీ! నుందరి', గారవమున నొక్క_పతిని + గనిన నినుం దమి౯్క ౧౭ 

క, పాలివృత్య్భంబున విఖ్యాతిని గనియున్నదాని 4 గాధాశ్తేమం 
వీశజిం జేసితి మననున, నీతో భోగించినాండ + నెలంతుక! కానా. ౧౭౪ 

కక శాన భయం చిసువమంతయుల బూనకు వర భంగమయ్యెం + బో నాశనుచు౯ 
జూనరొ? తలంపకు మట్లుగ, నే నిను హీంసింపశేదు 4 నిశ్చయము సుమా!. 

వీ, ద్రశభంగ మెంతమా+త్రంబు గాకుండు తు కాక సన్మ్యతివీర్య+కలితుండై న 
తనయుండు నీకును 4 జనియింపంగలం డాతం డతులసత్వుండు బ4లాధికుండు ' 

శెర్యధుర్యుండు 'లే+జళ్ళాలియునగుం జూ! లంఘనస్త వనంబు4లను నతండు 
నాకు నమానుంలడై + ఏకమై నుంకంగం గలండని పవనుండు 4 పలుక నీదు 

కే. జనని సంతున్నయై కవీ+4శ్వర! ముదమున 
నచట బరీతగువాయందు 4 వారితిలకుని 

నిన్ను( బ్రనవించె: జననంబు + నీవు నొంది 
జాలుండ వె యయ నమ్మహాశవనమునందు, ౨౦౪ 2187 

1 సదదర్శ రత _ప్రసాభవృ తాన్రావా సుసంవాతె, ననౌచ పీనా సహీతౌ సుజాతం చారు 
బాననమ్-ఆనిమా. 2 సతౌం భుజాభ్యాం దీధ్వాభ్యాం పరిస్యజరే మారుశః-అనిమూ. 3 నత్వాం 
సొంపామి మ్రల మాఛూ క నుభే భయమ్, మనసావి గతో ఈ త్వాం పరివ్వజ్య యశస్వి 

-ఆనిమూ, 
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క సరసిజమిత్ర్రుం డువయిం,ప రమ్య ఫలమంచుం దలంచి + పరమజ శముశకా 

బరు? త్తితివి దివంబున, సకగున నద్దానిం దినంగ 4 సంతో వముశకా, ౨౧౪ 

చ. త్వరపడి సెస్క_ యాజవక4 కంబులు పోయియు భాస్మ_రాకప 

స్ఫుకణము కా (కునం వలి 4 సోల వొకించుక యేస యోకకీ 

శర! యిట నీవు వే గగవ్మభౌగమునం కుమార మిట్లు నా 

గుకుతరకోపవేగమునం4 నోయని యాస్పుచు నింద్రుం డు గృుడై. ౨౩ 2189 

చ. కులిశము వైచె ఫీసయిని 4 నోరియె నీనఐన౯ భయంబు లో 

కుల కింక నేమి గబ్లునొ కశగుంగవ యూసపని యిస్పుడంచు న 

యిల యుకే రాయుధావాతిక 4 నగ్గికి కె అఎమువందుం జ మనం 

గలంగుచు నీవొగిం బడితి + గావున వక్క కెనంపువేటున౯. ౨౮ 2140 

క, వీవామహానునవ్ర విజీగెకు, గావున హరు వంతుడనఃగ 4 మా స్థలి నామం 

చావహిలెంగన నీకును, నీనటు వడా ముధహాలి + నెజి గిరి వకుటక్. ౨౯౮౪ 

వే తాం ప, భంజనుండనంగ గం4ధ వహూు : కనంగ. 

బరంగు హాయువు కని శోథ 4పరవశు(శయి 

ముజ్జగ ౦బుల నేమా శ్రముకు దన గతీ 

కలుగకుండ నొౌనర్పె నిశకావిక కి కి 9% లె| శి 

aX లోకంరబులు కంంంచతంగన, లోక సాస్టముఎగు నమకఘుఖ4టుకా సం భా 3తి౯ 

జీకాకుపడుచుం బవను మ,వోకోపుని నూజడించి 4+ యాతనితోడక౯, ౨౬౪ 

"లే. సత్యవి క కమ! వచ్చ! నీ4జనకుః కంత 

శాంతినొండిన నీకు నాశసరసిజజని 

శ్ర న్ర్రము ౨6 బానకుంక గ“ 4 సంగరమున 

వరమొసంగను దా నట +*వ డా వాలికి. ౨౭౪ 9144 

నావ్షుకుంనుట గాంచి + యవ్వ జ్ర, వ్రీతు: డై యి న్చవచ్చినయప్పుడిను మృతిని 

గనునట్టు లు_త్రమ4మననొప్పు వరమును దయచేసె, భయవ ప్రశతాపుండవగు 

నీవు కేసరియును 4 నావానమునకు జ త్రజుం వు గాలి కౌ4రనుండ వతుల 

శేజంబున౯ా వాయు+బేవున కుద్దివై "కేగువాండ వగుదు; వ$క్స! యలనీవు 

శే. వాయునుకు(డవుగాన( బ్ల4వనమునందు 

జవకునకు సాటియాదువు 4+ శకి "ర్వ 

ములం జెలంగుదు రెండవ4మూూ క్తి యితండు 

గరుడున కనంగల దగుదువు 4 కపివరేణ్య !. 3౧ 2145 

1ర్ద్ణి 

em 
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క, మాకుం బ్రాణము దక్కుట, య్ కష్టముగాంన నున్న 4 దిప్పుడు కాన కా 

శజేగాని మస్తుం గావుము, నీకరుణయె తెప్ప దుుఖ4నీరధిదాంట౯. క౧౪ 

క, దనుజాంతకుండు క్రివి కము", డన ననతారంబు6 డాల్సిశనప్పుకు భూమి 

ధ్రనిచయుననయుతేనును పృ,థి్టని నిగువదియొగ్క మాజు + తికిగికి దండ్రీ!. 

క, ఈవిధి: బ్రదమేణంబుము గావించుకొుగాక సుథను 4 గ్ “నుతి బా 

రానారమును మథింపంగ, దేవకలయనుజ్ఞ ౬ బూని 4 దివ్యాషభు ౯. 33 

తే, ప్రోగుచేసికి వానిని 4 భూరిజుబధి 

వైచి చిలుకుటవబన నె 4 వజిలె నమృశ 

మపుకు మాకుండెం జూ! బి 4 మధికకకము 

హీనశౌరుర్ణిండ నివుడైతి 4 వృతం గని. 5౨౪ 2149 

క. వి; మాలోపల నీవే, గనుంగొనంగా సక్వశ క్షిశశలికుంశ నటు” 

వున శౌర్యము బయల్పశ, ననూనగతి వికృమింపు 4 మండనశతవయా!. 5౫ 

జే. దాంటటంగలవారిలోన నళ శముండవుగదడ 

వారివరేణ్య ! భ వడ్వీరర్ది (మా కృతి గన 

నీష్ణవంగబలం బెల్ల 4 నెదలం నోరు 

చున్నయది లెమ్ము లంఘీంవు 4+ మువధి లీల, 3౬ 2151 

క, వానుముంళతా' నీకుండు గ,మనశ కియు నికరభూతశకరుంశలమునకుం 

గన రాదుగా వివణ్ణుల, వనచకుు నువేక్షవేయ+కలదు మహాత్తా, 5౭2 2159 

క, మును ప్న్లువు బలియొస(గిన, ఘవడావము సం గృహీంచి 4 కడుకెార్భ్థంబు౯ 

గనంబడం ద్రిపదంబులం గొల్చినరీతిని దాంటవలయు. 4 జెచ్చెఆ నుదధి౯, 

క్ర, అనియిట్లు జాంబవంతుడు, తను ట్రే శేషింప వాయు 4కేన యుడు వేగం 

బున(బొదలి సై నీమంతయు,ఘనమోదఏమునొం వందనదుశకాయముం బెం చె౯, 

ఆఅబువదియాణజవ సగము సంపూర్ర ము, 
౧ ౯ 

౬౭ వ సర్షము, 

థర. సానుమంతుడం వానరుల కుత్చాహమును గల్బించి సముదృము దాం బూమటం. శ్రుఫుం 

చ, హానుమయు నూలుయోాజనము 4 లంబుధ్ దాంటంగ మేను. జెంపగాం 

గని బలవీరష్థిపూ ర్లు గ పి4$కాంతుని వానరు లెల్లం జింక నొ 

య్యీన విడనాడి యెంతయును + హర్షము నొంధి గజేంద్రవై రిని 
స్పోనములు నేయుచుక ద్రికట4చావాబలు న్నుతియించి రాఠని౯.9 2155 
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క, మును వానునానతారం, బున ముల్లో కముల బూన్క 4 వమూఃండడుగులబే 

తను గొల్వంబూను వివ్షున్సి జనములు గనినట్లు భూరి+జలధిం దాటక, ౨% 

కే, ఉత్పహించెడుపావని 4 నురుముడమునC 
గాంచి యాశ్చరసంతో" వకలితులగుచు 

వనచరులు చింత వదలిరి 4 బలయుతుడగు 

వానుమ తన్నట్లు వానరుల్ 4 వినుతిసేయ. 34 92157 

క. తనబల మలరంగ మూాడం,బున వాలము చ్రిప్పుకొనుచు4బొద లెగ్ మముగా 

ఘన కాయ మమరనృృద్ధిని;, వన చరవృద్ధు లొగి నుతుల + నజలంజేయ౯. రోం 

"జే. అంతకంతకు. చేజ మ+శ్యంతవృద్ధి 

నొందంజేసెడు హనుమంతు 4 నుగకాయ 

మనుపమానంబుగా జూడ 4న య; నద్రి 

గువాలయందున్న కేసరి + క్రోర్రి_ మోజు. > 9 159 

క. పెరిగి విజృంభించెడుగతి, మరుదాత్శజుం డక్షై పెంచె 4 మానిక కాయం 

బకుదగునట్లుగ; నివ్వధి వరుస! ' జృంభించుచున్న$ వా యుజుముఖము౯. ౬౪ 

క, కన వేయపుడుప్పాత్రము వలెం గనదు గ విధామ పావక ప, తిమముగాం 

డనకట డెల్లంబయ్యెను;, వనచరమధ్యమమునుండి + వాయుజు( డంతకా. 2 

క. తనువున రోమాంచము ల్కొయ్యనం బర్వంగ లేచి నిలిచి + యాద్భరతిమోణుకా 

వన చరవృద్ధుల కు౯ వందన మొనరిచి వారి. గాంచి + కా నిట్టనియెక్. ళా 

చ. జ్వలనునిమి త్త మె గమన+ళ కిని సాటియె లేక యెంతేయు౯ా 

బలమున మోతి యింతీయని 4 వర్ణనము౦ బొనరింపరానిళ 

కలం దగి యాకనసంబుననె + కోర్కి. జరింపంగ నేర్చియుకా మహో 

బలు6 డన నొప్పు వాయువొగీి6 + బరపతకూటములకా దృణంబుగాక, ణో 

ఆ, విజిచివై చినాండు $ "వేగము గమనంబు, బలము గల్లునట్టిశవా యువ్రునకు 

నౌరసుండం బృవన4మందున నాశెన్న, సముండు లేండు సర్వ4జగములందు. 

సీ. ఆలస్య మొనరింప 4 కతిజవంబున మహోవి _స్తీర్ణ మయి భూరి4విష్ణుపడము 

నొరయుచున్నట్లున్న4యుర్వీధ లేందమా మేరువునకుం బెక్కు+నారు లేను 

వలనొనిరా నెంతు 4 బాసువేగంబున సాగరాంబువ్రలను 4 జల్లి పరీ 

తాళినదీప్రదా+4యతీమైన భూతల మాసము ద జలంబు+నందు మును6గ6 

“తే, జేయ(జాలుదుు; జంఫఘోరు+చి త్ర వేగ 

మునకు సంద్రము 'లేవలో + భునతరంబు 

లైన యందలిన కృముల్ 4 గానంబడంగ6€ 

గలవు సురమార్లమున భూరి4కాయములను, ౧౩ $155 
Pan గాలా? (| FTL TORE 

"క 

1 ఆరుజ కృర్వతౌ గ్రాణి హుతాళనళఖోజ్యు నిల -ఆనియా. 



వ్ 
శ్రీ అ ॥ 

RI ఆంధ్ర ఏను ద్రామాయణము 

క్ల, ఏతగాళి శపితంబగు, ద్యుషేలంబున వె నతేయ.6 + డొన నాహారా 

కృతి పఫణులం బట్టుకొనయా, నతీజనముళం దికుగునప్పు 4 డాతని నేను. ౧కె౪ 

శే. వేయిపరార్టియములు చుట్టు 4 పితింశ క్రీం 

దికిగి రాంజూలుదును; దూర్వుుళ4"రిన్ భాను 

డుదితుడై పోవునప్పుడెశను ఇగ నతని 

తోడం బయనంబుచేసి ని €స్తు::జవమున, ౧౯౪; 2167 

చ, ఖరకరుం డ స్పశే లమును 4 గాన బోనకిముండో య స్తభూ 

ధరమును జే8ి “షే మకలి + ద్వావశమూ _కైయు. ట్రజ్వలించుచం 

బరమున మధ్యభాగమున + బాయకయుంశ నెదుక్కొ నంగ నే 

నరుదుగ రాగం జూలుదు; మ+పహాకపులార' యనంతరంబునకా. ౧౫ 

తే. భరణిపయి విశ్రమింపక 4 తత్సమాన 
జవమునక౯ా మజీయొకసారి 4 సరసిజూ పు 

నెదురుకొనం జూలునాండు నేళ4నేవుమోజు 

*నంబరస్థిత ఫట రాడికముల. ౧౬ 2169 

క, అతివేగంబున మిజుచు, జళలేనంబ.నం బోవనే ప్ప; 4 సమధిక వేగో 

ధ్ధతి నెగరినచో సాగర, మకొశయము% శోష మొందుశీవట్టు లొనరుతుకా, ౧౭ 

క. ధరణిని భదింతును భూథధరముల: బండిగనొనర్తు 4 దాంకు కుతీటీ నా 

యు రుసకి వేగ మున సా,గరమును వెనువెంట వెడలం+గాం గలదు తక£౯. ౧౮ 

క, జలనిధి దాట నంబర,తేలమున శే నెగుర వృతు4తతుల లతలనుం 

గల వివిధ పువ్పములు రాగ అవెల్లను నాదుకెంట 4 గమనజవమునకా. ౧౯ 

కిఆ, వివిధ వువ్పతతులు 4 వెంటరా నాషథ 

మంబరమునం దార+కావృతమగు 

సాగ్టతిషథము బోలి 4 సాంద్రముగాం గను 

పట్టంగ లదు -వేయి4ఫలుకు జేల!. ౧౫౯౫ 21178 

చ. వనచరులార! నే గగనభాగమునం ద్వరం బోవునప్పుజే 

న చెగయునప్పుడై న జల+నాథుని దతీణతీరమందు నొ 

యనిన దిగునప్పుడై న నను + నద్భుతరీతిల భూతేసంఘముల్ 

గనంగల; వేను *గొపృఘన4కాయముతో జవమొప్పుచుండంగ౯ ౨౦౪ 21174 

i వైనతేయ మహం శక్రః ఇరీనంతుం సవ్న్మాస ళ౩- ఆనిమూ, ది 'ఫేటములు = గృవాములు, 

8 భవిష్యతి పీ మే పంథాః స్వాలేః ఇంథా ఇవాంబరే - ఆనిమూ, 4 మహామేభఘ ప్రతీకాళ మ్- 

న | 
Ky 
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తే, అంబరంబును యం గెడు4నట్టివానీ 

భంగి నాకాశతేలమెల్ల థీ వరుస నావ 

రించి చనునప్తు మోరును 4 జంచలించు 
కలై 

చి త్తముల. జూషంగలకు త 4సిద ద్గతేనును. ౨౧౬ 2 175 

వీ జలనిధి దాంయెడు4సమయమందున నేను భంజించి జలచాళిం 4 టౌఢళ క్తి 
బరగతపం కుల 4 వడంకింతు, జలనిధి త భిల్లం 'జేయుదు. + గొంకు లేక 

గరుడునియందును 4 గాలియందును దప్ప నాకుంగలట్టి య4నంతశ క్రి 
యితేరులయందు లే చద్ది సత్యము; నముహోవేగంబు గలిగిన యాగ రుకుందు 

చే, వాయువును దక్క నంబర4భాగమందు 
నాడుచును బోవు ననువెంటళ4నంటి రాగ 

జాలు ప్రాణి మ జెందాంక(4+4జాలదిలను 

తణములోన నిరాలంబశకమగు దివిని, ౨5 21176 

క. ఘన రాశినుండి వేగం,బున విద్యూల్ల తిక లేచు+పోలిక చెగురం 

గను శ క్షీ గలదు నాకును:, వననిధి నే దాంటుతటిని 4 వనచరులారా!. ౨౫ 

క, మును వామనావతారం,బున బలియు నొసంగినట్టి 4 మూడడుగుల చే 

లను న్నాకృమించు మధుసూ,దను నాకృతివోలె నాదుఃతను వలరారు౯* ౨౬ 

తే, నాదుబుద్దికీ దోంచుచుశన్నయది మనసు 
ర్త ద్ర చేవ్షలం బటి తెల్పెడు4పీత నేను 

4 లు 

దప్పకుండ. గనుంగొందు 4 డాన మిరు 

సంతసం బొందుండీ నేను 4 సరగవత్తు. ౨౭ 2179 

"క నే వేగంబున గాలికి, నావిన తాత్మ్య జూన కుద్దిథయగు వాండ కను జుం 

డీ! వేగ యోజనా యుత,మావిధముప దాంట్రుగలను + హర్షము పొంగ౯ా,౩౮ 

క, అని నాకు. దోంచుచున్నది, ఘనవజ్రము దాల్చు దేనవ+గణనాయకుని౯ 

దనకై తానె జనించిన, వనజాసను విక్రమమున + బవరమునందు౯, ౨౮|| 

ఆ. పాజందోలి నేను 4+ బాయనివూన్మితో. 
దత్క్రరములనుండి 4 తగ నమృతము 
వేగ లేగలుగుదు 4 వేయ్ల లంకను 

చెతికి తేగయలుగుదు 4 విక్రమించి. ౨౯౫ 2189 

క, అని నా 'కాత్పక్టింబగు, ననియెను; నమిత వ్ర తాప 4 మలరగ 'నిట్లా 

1 అహం దృజ్యూమి వై జేహీం వ మోదధ్యం ప్పవంగమాః-ఆనితాూ. 2 ఆయుశల మయాభణా 

నాంఠు గమిహ్నాు మూతి మే మతిః-ఆనిమూ. | . ఇ. # 
wr 
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వన చరన త్రము డెంతేయు, ఘ= భీమణరవము మెజియం4గాం బల్క_౦గళ్. 304 

క వనచరు లె విస్మయము + నం: సంతన మెంతె పొంగలాం 

గనుగొనుచుండి; రావానుమ + కముతరో క్తుల జ్ఞాతశ్ కముక 

జనునటు పల్క_గా వినుచు + సంతసమొప్పంగ జాంబవంతు డీ 

టనియెను గేసకి పీ యత+రాత,జ' సిర! సమిీరనందనా. 3౨౨ ల | చో 
య శో ళ్ 

శే, నాయనా! నీదుబంధుని$కాయవివుల 

దుఖమును బూన్మీ మాజింగా6 $ దొలంగంబేసి 

తివి; కవీంద్రులు చేం నీ+శివముం గోరి 

కారస్రసంసిద్ధి వై వూని4కల6ం జెబంగి. 33 2165 

డే, మంగ శాశాసనముల న4భంగరీలిం 

జేయు చుంకంగం గలరు నూ! 4 సిజ్ఞహాాని 

కరుణం గ పివృద్ధసమ్మకి + గుగువ్రులయను 

కంప నీసం వమును దాటు + కడురయమున, 3ర౪ ౨128 

సీ. నీరాకక్రాజకు మే4మిరమన్టతటమున నేకపాదంబున + నిందునుందు 

మోావనచరకోటి 4 యెల ప్రా ణంబులు నీవా సగతములె 4 నిలిచియున్న 
యగ వావ దా 

వనియె; నంతటం బవ4నాత,జుం డవ్వనచరులనెల్బను గాంచి 4 బరవసమున( 

బలీకె, నే లంఘీంచు పట్టున నాయురనడి భూమి యిది సహి౦4పంగ లేదు 

కే. భూరిపాపాణవితతిచేం + బాలుచు నీమ 

సీం ద గిరి దీని శిఖరంబు+లెల్ద స్థిరము 
పసుల యం ఫు 

లగుచు గొప్పవిగానున్న $ వట్లుగాన 
ap) 

నివియె నావేగమును నహిశయింవంజాలు. 3౮ 2187 

చ. పలువిధవృతుసంతతుల 4 భాసిలి 76 కముఖ్య ధాతువుల్ 

వెలయంగ నీమహేం దృగిరిశవి స్త ఎ్రశకూటములందు శేను ను 

జ శ్రలగమనంబునుక౯ ఇజజపం+జూలుదు చేశ తయోజనంబులకా 

నలువుగ దాంటంబోవుతటి + నాపడఘాకేము నివి యో ర్చెడుక. 3౯ 2163 

చ, అని వచియించి వాయుసుతు. 4 డావానుముంతుందు వనాయుతుల్యుండై 

తనశెడువా(డు గాన నరి+దర్పముం జెండు పరాక్రమంబునక్ 

ఘనగిరి దాని నెక్కె; నది + కాంతబ హూజ్ఞ వ్రలవృతసంఘమై 

కనంబడు చుక నునోహరన్ము+గ వ జశేవిత శాద్పులంబునై. రం వ 18౬9 
న్ు 

1 వీర శేసరెణః ప్కులే వానుమ నారుతౌరి జ-అనిమా. ఇట హనమంతు( జాతే శ్లాఘాఫూ 

వొనుటం గా ధని ర్ర్రాకాంకు నుగమమే, 
చా 
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చ. లతలును బుష్పముల్ తగ ఫథ4బంబులు పూవులు నెప్పు డొప్ప వా 

స్పికతులు సింహముల్ పులులు 4 చెచ్చెజ సంతతముం జరింపం బ 

శకతులు క్రొవ్వి కూయంగం బ్ర, 4సిగ్గములొ సెలయేళ్ల వారిసం 
తశమును బాజుచుండయ నిశతాంకసమున్న కకూటసంతకుల్. ర౨4 2190 

ఆ. వెెలయనొప్పునుండె + వికేశబలుంకయి శ కృతుఎట్టమైన + వి కృమమున 

నలరు నాకవీందు,. + శా% కాజంబునందు సంచరించెళనంత వపుడు. ౪౩34 

క. ధరవరమామహితాత్శని, గుకుపకఘానముల మిగు-6 4 గుందుచు వరే 

సరిచేతం గొట్బంబ కుమవ,కరి రాజముభం" నొప్పె 4 కళవళపకుచుకా. రర 

క. హూనునుత్పవఘట్రనమునం, దవళిఖరంబులు గలం 4 ధరణీధ, మ్లొ 
య్యన జలప్రూరంబుు వికి, చెను; మృగమాతంగముబును 4 జంచె౯ సీతి౯. 

క, పెనువృతుము లూగెను మజి,యును బౌనమునందు మిగులశనుకి నుమున నొ 

ప్పిన పణిగంధర్వూల యు, గ,నికరములు భీకినొంది 4 కడుజవ మలరకా, ౮౬ 

శే, మజియు విదా్యాధరసమూవా+మజెముజి గురు 

సానువుల విడ నాడిరి 4 నసకబపతు 
లెగురసాగాను, 'బెను ఫణు+ లెల్లరం ధ్ర 

ముల విలీనంబులై నిల్చె 4 కలగ యవుడు. ర౭ 2195 

క గిరకూటంబులు గావో,వ్మరములు సంచలన మొందెం + గాకోడరముల్ 

తరపడి శ్వ, భ్రంబులనుం,డి రహి౯- సగ మేగు దెంచి 4 నిజఫణము లోెగికా,రఛళా 

తే ధరణెం బణచి నష్టా సుం 4 దగ విడు 

బర్వకం బప్హు కేశన4పటలము గల 
యట్లు లొప్పెను, మహానీయు (లై నమాను 
లాశురంబునం దనుంబాసి + యిసగుచుండ,. 2197 

క. ఘనగిరి కాంతారంబునం దనతోడిబిడాకు విక్తిచి 4 తరగా బోవం 

గను భీకి నొంటింగగు పాం,ఛునివలె నపుడొప్పె; హనుమ 4 తోరవువేడ్మ౯. 

2వ జవమునం బొల్లి శత్రుతేతిం + జంపంగ(జా లెడు పౌరువంబుజో 

సువిమలకీ ర్థితోం జెలంగ 4+ శూరశిఖామణో కీశథ వరు డా 

పననజుం డాత్త్యకృత్యమును 4 బాగుగం జేయంగంబూని సాగంతమం 

దు వనధి దాంట నెంచి మది4తో( గడువేగమ లంక(జొచ్చెం దాం 

బ్రవిమలచి త్తశుద్ధియును + భాసిలంగా రఘురామభ క్లిమై ౫౦౪ 2199 

అజువది యేడవ సర్లము సంపూర్ణము, 
కానన ననననన 

1 పానసంసర్తకర్య_ శే 8-అనిమూ. ౫ మనస్సమాధాయ మవోనుళావో జగామ లంకాం నున్న 
3 ఇ 

| 

సా నుననీ౧-అనిమూ. 



1216 ఆం ధ్ర శ్రీమద్రామాయణము 

pm 

శా శ్రుత్యంక వ్ర జగీయమానముని రాట్ +సోమదవ్ర, మోదావవా 

ప్రత్యయా,పవిభాసితాత్యవిభవా' + రమోగణాధ్యవధీ 

వ్యత్యాస పృహీకే ప్ర కాం కఘువవ+వైామూననోత్రో శ్ర కమా | 

సత్యజ్హానమయాత్మనామ: కలువ శమ ( ధన్య హేం చవాయుధా'. 

క్ర్ a అ దాయ లాం నో 3 ఎ . ఇది కుహీసురకుల4విదిశ కాశ్వపవాా? నో శ జూప స్పంబ(నూ శ్ర శీత్తి 

వురనుం కరీవర 4క రుణా త్తసంస్కృృ తాం థీ కవిశ్వవై భవ పథితకీ ద 

జనమం చివం కాస్టి'చం ద్ర సుబ ద వూణర్టవిః॥భ వక్ళసుపు వ్ర 4 ఏినుతిపాక్ర 

పండికేగుకుభ క్ష *, శారకవళృష్టారరాభిభే మార్భజక$వా నాళిభ జన 

శే. నిరతశేషూ ద్రిశక్యవ 4ణేతమెన > 
యాంధ్ర రామోయణంబున + నధికెపిశేవి 

శిషశుభకరమెన కి4పి, ంధకాంక 
లు ర 

మనని నాచం న రవికార4మ చెబంగు, 
i a 

కివీ _౦ధా కాండము సంపూర్ణ ము. 



a) కో 

ఆం భీ మ,దాామాయణము 
ఛ్ షష 

సుందరకాండము - ౧-వ సర్షము, 

అధిథుచుణుం- 
క, శీనిర్యలగు ణఆభామా, దానవసంతానవారణ 4 తక్పద కామా 

ర్త చచ పి మహానీం ద్ర వినుతనామా, శీనికర్టిస్థానకుహిను 4 శ్రిరమురామా, 

కే, అవధరింపు మహాప్రభూ! 4 వివిధపూత 
వేదవేదాంత సముదయా? వేద్య మైన 
నీమహిమ? చెల్పు చరితంబు 4 నేవచించు 

3 wren కంస వాడ వాల్మెకిగూ గ్ధీవాక్యసరణి. 

రురు హనుమంతు (కు సమయ ద, మును లంఘించుటు. చుడ © 

పచ. అనఘుండు జాంబ వంతు డిటు + లావానుముంకతుని శెార్యదోర్చలా 

దిని జలసద్దుణంబుల ను4కించి తగం బురికొల్పంగా మరు 

_త్సీనయు6డు శత్రుకర్శనుండు 46 దానవరాజగురావణుండు నీ 
తను గొనిపోయి యుంచినప4దంబును, జారణముఖ్యు లెల్ల నొ 

యం 

యానం జరియింపః గాధ దగిన$యావినువిధిని బోయి చూడంగ౯. ౧ 1 

క, మనమునం గోరెరుు నాగర,మును దాటుట దుమ్మ_రంబు(మునుకొని ప్రత్య్యూ 
వానిచయము గలుగు గాన్రన,ఘన కార్యము దాని జక్క_య4గాం జేయంగ౯, 

క, తలపోసి యట్టి పని కీక, వలనినయటు వన చరాళి+వప్యుండు గళముక్ 

దలనుం బె కెత్తి తీగలా నిలుచునవుడు నొప్పె వృవభ 4నృపతివిధమున౯. ౨ 

సీ మరకతచ్చాయలం 4 బరంగుచు సలిలకల్పంబుకై శర ,నం4వ త్తినెసంగ 
యా 

పచ్చికపట్టుల 4 బలశాలియును థీరుండై న యాపావని $ యఖలపతగ 

* ౧వ పద్యములో రావణ యనువో పకారము గాయత్రి, ద్వాదశపక్ష్మ ము. ఈ కాండము 

రామాయణ ప్రాణతుల్యము. పరోపకారలేత్పరుండను హనుమచ్చరి త, మీకు దెలుపంబడును సుందర 

వస్తుదర్శనముచే నీకాండము సుందర కండ పృనిద్ధిం గాంచెనని కొందజు, మజికొందఆు మతికొన్ని 
కారణమును జెప్పుచుందురు. ఏదియెట్టున్నను ఈ కాండము , పకనపాక వారులచే, బేరన్నికంగన్నది. 

, జల | ఆలో కచ ల ఇందు బృధానభూతుండగు వానుమంకుండు సుందరహనుమన్య ౦ త్రా,ధిదేవశ. సకలాళీష్ట్రపృదాయ 

కుంననురైా ముజ్షుస్టము. కాన సుందగమంక్రమున వానువుంతు నుపానీంచి ంజాకాందడను పారాయ 

ణము చేయందగుననుట గృహీంపందశినవిక యము. 
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ముల నదలించుచుణ4 జెలంగి వృతుస్పర్శ్మమున భూజసముదాయశములను శ్రిందం 
బడవై చుచును, మృగన్రాతంబు. జెండుచు బలసిన కేసరిథవడువునం దన 

లే. యిచ్చవచ్చినవిధమున 4 నింపురూఆ 
దిరిగె; నాగిరివరముపె 4 దివ్య దేశ 

మలకరుచుండును నొకచోట 4 నద్ది నీల 

ములుగ, లోహితమాంజిష్ట్రథీములు గం దనరి. ఈష శే 

క. సితములు నసితంబులునై, ప్రతి లేక చెలంగి మణి న్వశ4భావంబుగ ను 
న్నతిమాఆ. బుట్టి యకిచి, త్రతమంబులు నైన యట్టి(ఛాతువికతుల౯, గి ర్ 

పేష్టు చెలువాకుం గామ్హహాపం,బుల మహిశకలాపములను 4 బొలుపారెడు య 

తులు కిన్నరగంధక్వులు, సులలిత దేవకలంబోలి 4 కోభిలునురగుల్, సగ 6 

క, తిరుగుచు నుండ నొప్పును, గరివరములు స్వేచ్చ దిరుగ4గాం జెన్నగు నా 

గిరిభౌగంబున నాకవ్కివరుండు నిలిచి వానమునందు 4 వారణమువలె౯, ౬౮ 7 

కే. తాం బ్రకౌశించె నంత న+తండు భాను 
శక్ర పవన చతుర్తుఖ +ఉసక్ల చేవ 

పకులకును చేవయోనులై 4 పరగు భూత 
ములకు నంజలి గావించి + సలిలనాధు. ౮ 8 

కే. దాటి పయనంబు చేయంగ + దలంచె; నంత. 

ర్రూజ్మఖుండయి స్వజనికాథరణుండయి తగు 

పవనునకు మొక్కి. యిష్ట దేవతల నెంచి 
దత్నిణవుచెస కరుగంగ. + దలంచి యపుడు. ర్య 9 

క, తనగమనమునకు నీడుగం దనువుం బెంపొందంజేసె 4 దతముండు గానా; 
వనచరులందజు గనలా, వననిధి చాయంటంగ మదిని + బరవనమలరక. Fy 1 

క. కృతనిశ్చయుండై. శ్రీరఘు,పతియభ్యుదయంబుకొజుకుం + బర్వుంబుల ను 
న్నతింగాంచు సంద్రమ ట్రాయతే గాత్ర ముం బెంచె మజియు+ననిలజుం డంతళ౯ా 

క, ఇంతయనరానియటు లృత్యంతము చేవామును బెంచి 4 యర్గవమును వే 
పంతమున దాట నెంచుచ్కు నెంతయు. గరపాదములను 4 వే డ్లైఆ గిరినికాంం 

2కే, అదిమె నయ్యది, కపివీడి(కాంగమగుచు 
నాకముహూ ర్తము చలియించె 4 నొగిం జలింపం 
బుమ్బ్పీ కౌ గృంబులగు నెల్ల శభూకువాముల 
కునువుములు రాల నప్పుడా 4 వోణిధరము ౧౨ 13 

క. నురుచిరవువ్పముయాంద్రిం, బురుడించెం దావులెల్ల (+ బొలయంగం బుప్బో 
త్క_రములు నెల్లెడం గప్పంగ, వరవీర్యము గల్లు ప్ల వగ4వరు( డీరీలికా. ౧౩౪ 

1 అఫీళ్లం సపరిచ్భ రై 8-అనిమూలము. 2 ముహరా ర్హం కపిపీడితః- ఆనిమూలము. 



సుందరకారడము ౧ సర్గము, 3 

చ, కరచరణంబులకా మిగుల 4 గాటముగా నదుమంగ నమ_త్హకుం 

జరముననుండి దానజిలథసాం వృకణం౦బులు చిమ్సురీతి భూ 

ధరముననుండి యస జలధారలు వేగ స్రవించి; నట్టు లా 

వరబలకౌలి యాగిరి న4వారితళ కి జలింపం జేయగ. ౧౫ 15 

కే, కాంచనాంజనరజత కేశఖలు తదీయ, శింలనుండియె యొలైడం 4 కెలా నగ్ని 
'తనదుమధగ్థిమశిఖల చేశతం బొగలగుమి, వదలునట్లు మనక్శిలాశప తతివెలయ. 

క, తనరారి విళాలములౌ, తనపాపాణముల విసరె;; + దగ భూ ్ రనివీ 

డనమున భయపడి గువాలం,దున డాంగిన జంతువితతి 4 తోందజపడుచు౯ాం 

క, దీనత గనంబడ వికృత, స్వానంబులు వేసె; నిట్లు 4 సత్వకృతమహో 
సాగ్టనము వికృతముగాః దగ, నానినదము భూదిగుపవళథనావళి నిండెలా, ౧౮ 

వ్స్పీ అర్థ చం డ్రా ద్రాకృతి 4 నలరు నల్ల ని రేఖ ఫణముల_పె నొప్పు 4 ఫణులు ఫోర 

విషమును గ గృక్కు_చు 4 వివుల పాహిణమ్యులను నా శవాంబును(గసయిజి చుచు! 

గటువంగాల బెనకిలల్ 4 గరశాగ్నికీలలు మండంగా చాన నుళిద్దండరీతి 
వేయిఫాగంబులై 4 విపులోర్విండియెను నప్పరప్టతంబున 4 నహీ వివంబు 

"లే. నడంపంజూలిన దివ్యాహకధాళియుండి 

యును దదుగృ విషంబును 4 నుప మింపం 

జేయంజాలకపోయెం) ద4చ్చిఖరినున్న 

తాపసులు దానిచలనంబు 4 దలంచి భీతి. ౨౧ 19 

క, ధరణిముఖఘాతతతితో, ధరణీధరమిద్ది కాల4దర్చంబున ని 

_త్రకుణమున శకలములుగా, నురవడి ఛేదింపంబడెడు4నో యని మిగుల౯౨౧౪ 

క. వెతలంబొందుచు మోాందికి, గతిసల్పిరి దానియందు. 4 గాంతామణుల౯ 

జకగూూడి స్వేచ్చందగు నున్నతవదా్రాధరు లది చల4నముం గన నంత౯. ౨౩ 

ఆ, పొానభూమియందె 4 భర్యమయాసవ,పాత్ర ములను వదలి + భర్మభు కి 

పాత్రములను రుచిరళిభ రనిర్మితము.లె , తనరు చిన్న చెంబు+లను మణి యును 

ర పలువిధములై న nf క్యుం,బుల లేవ్యాంబులను మాంస్మములనుకా వృషభ 0 

బులతోళ్ల నమరుపంబడు, ఫలకంబుల( బనియీషిడుల 4 బలుఖడ్గములక ఆర 

క. విడనాడి మిాందికెగసిరి పడంతులతోంగూడి; మణి యు( 4 బద్దాతీంబుల్ 

గడుంబానంబుల నెజ్బంగు నడర౯ హారముల( చాప్పీ 4 యరుణ స్త జముల్ , 

క. తనువుల శృంగారింపంగ, ననులేపన మరుణముగుచు 4+ నలరారంగ ది 

గ్రునలేచి పజిచి రంబరృమున న ద్రియు( జలనమొంద + మునుకొను కినుక౯. 

1 మధ్య మే నార్చిసా జాష్ట్ర క-అనిమాలము. 2 పృథివీం పూరయామౌస దిశ ఫ్చోపవనానిచ- 

ఆనియాలము. 3 న్య క్తస్వ స్తికలకై ॥ - అనిమూలము, స్య న్టికః = ఫణప్ట్ో నీలరేఖా విశేవః_ 

అనివ్యాఖ్య. 



తీ ఆంధ శమ ద్రామాయణము 

జతే హారనూఫువ కియూరపారిహోర్య 
ములను ఢథకియించి విస్యయథ4ములం డనకుచు, 
జిటు నగవ్రుబను బొదలుచుం ఈ జేరి రమణు 

లను నభంబున నిలుచుండి 4 రనుమకులయ౫ః ౨౬ పెర్రీ 

tim - మునివర్వులంబోలి + ఫఘనులై న విద్యాధరులు కొండ అ శీమాడి+లలితసిర్ధ 
రూప మహావిద్య + నాపట్టునం గవంబజచుదు నితకుల4భ వ్వరీతిం 
గలిసి యూకసమున 4 నిలిచి పర్వతమును గనుదుంకి; రంతట 4 ఘనమతులగు 
మునులు చార ణసిద్దు+లును నిక్కలాంబరతలమున నిలుచుండ్ 4 తగ ననిలజు 

తే, సర్వవ్భతాంతే 'మెజీ6గి హృ+ష్టమతులగుచు 

నతని బొగడి కిలాగున; 4 న్రింబోలు 
నీవానును వాయు ఫు త్రేకుః 4 డితరౌట 
జవమునం బొల్పుం గౌవున 4 సంతసమున ౨౮౪ 27 

క. ఘునమై మకరాలయమౌ, వననిధి దాంటటంగం గోరు4వాండు; తగ౯ా శా 
మునిక్రొఆుకు, రాముశేమం,బును గోరెకు క పులకొజుకు 4 బుద్ధిబలములక్ 

తే, దుష్కురంబగు కార్యంబు, + దోరపు గప 

జేయంగాం గోరి దుపష్బార$మై యనంత 
ఘోరమకరాదినిబిడమై 4 సారజలము 
గాంగ నొప్పుసంద్ర౦బును 4 గడచి యంత. 90 29 

క. సరిగా నవ్వలితీరముం బరికింపం గోరువాండు + బళిశే యనుచు౯ా 
బరమముదంబున( బల్మిరి;, పరమకులు పల్మి_నట్లి + పలుకులనంతకా. ౩౦04 80 

చో, లు 

క. విని విద్యాధరవర్యులు కని రావర్వతమునందు( + గవికాంతుని నిం 
ఈన రానిముహీమచే రా,మువికార్యము( దీర్చుపొం కె 4 మొన సెడువాని౯ా. 

మ, గీకిసంకాశు(డు వాయువు శ్రకుండు నిశక్కి౦చెం గడు౯ రోమముల్ 
త్వరగా. బోవందలంచి చేవాము నికొంశతంబుం జలింపంగంజే 
సె రహీకా ఛీకరనీరదంబువలెం. జేశసె౯ా ఘారిళబ్బ్దంబు సా 
గరము౯ా దాంకెడు కౌతుకంబు మెజయం+గా వృ త్రమావాలముక౯. 3594 

"కే, మిగుల రోమంబులల గూడి 4 మించుదానిం 

బతీనాథుండు భూరిస+ర్పంబుల జిమ్ము 
నట్టు లాకొండ వె. బడుళనట్లు విసవె; 

వాలమయస్ట్రది వక్రమై + కాలి యవుడు. 33 లిక్ 

* Pee iy tye ప్రరకేయూశపారిహాగ్యధరా ౩ శీ లేర - ఆనితచూాూలము. పారిహోక్య 8 వలం ౩- ఆని 

వ్యాఖ్య. అనలా కంకణము, 
ఆల 



చ, 

0 

UX 

క 

నుందరకాండము ౧ సరము. స్ 

త్వరపడి వోవంజూచు కవిశకల్లజు వెన్కను వై న లేయుం డా 
దరమునం బట్ట యంబరపథ4నంబునం గై కోని (నీ వోవ్ర చున్న ఖీ 

కొరపణి రాజమట్లు క నం గాం డగియుండోను; సంక వాయుజాం 

డురుతేరనాగరంబు మహిశ4మోన్న3 దాయెపు పూవ్క్ళొిమిజంగక౯ా. కళ 91 

గురుపరిఘాకృతి నెంత యు, బరంగెడుతన వాహుయుగముం ఈ బక్టీకముషయికా 

సరిగా నూందుచు6 సనువ్ఫు( బ్ర;సకింపం వేయుటకు నడుము కీ సన్నగిబంగ కొ, 

చరణంబుల ముకుచును నృవ్వకుసకా భుజయుగము వెయ 4 వవకకంథర మ 

_త్రకణంబునందు ముడిచి యి,తమలను ఛభంజంచు తోరా? 4ఫ రము మెజియక్. 

బలము నంబరము జయించు 4 పరవ విర్ష 

మంతకంతకు. బెంపాందు4నషః చేసి 

కన్నుగవం బె కినెత్తే మాళక్షమును దూర 

భాగముననుండి చూచుచు. 4 బ్ర్రౌఢశే_క్తి, 3౬4 ల 

ఏను వీథి ఇగుకుటకునైె , తేన ప్రాణంబులను బయ! 4 దాంఒట్టి నభం 

బును జూచుచు6 బడముపుం సీ 0, దనుగట్రిగ నూ:ది “శ్రుకులంశదగముడీ చివెస౯ 

తనచుట్టునున్న కిచ్రులం, గన్ సోయక్కవికుంజరుండు న్టతకావుబబమునక 

దనరారుచు నిట్లనియెకా, వనచరులారా ! రః షమ్ముప్తళనరుం దుగ్రుండై 5౮4 39 

తనక క్తి బయల్బక వికి,గినబాణము జవము మిసులం + చెందుచు. బవమొా 

నునివి కృ నుమునం బోయెడు, ననువున నే దనుజపాలి+తాయతలంకక౯ా. 3౯ 

కనంగాం బో యెడ; నచ్చట, జనకజ కనంబడకయున్న + స్వర్లమునకు నే 

ను నిదేవేగంబున న్నే చనియెవ నచ్చటను జూచు+4శ కివి గన౯. రం4y శప 

దనుజకులేశు రావణుని4దర్పము పొంగంగం గట్టి తెత్తు నొ 

యన నటులే ననేమి శ్రీ ను4మందక యే నున కార్భమెనా Ca 

యాన సపఫలంబుగాం చెలంగు( నట్టు? దీక్షను గూడండెత్తు ని 

ప్పని కొనసాగ దే నసుర+పాలకుతోడను లంక నంకేయు౯. ౪౨ జ్త్తి 

. శ_క్రిమెజయం బెజికి 4 సరగునం బెశ్చెద 
ననుచు గవివ రేణ్యం 4దా కపులకు 

'దెలియంజెపస్పి వేగ 4 మలరువాడౌట నీ 
ప్పని యసాధ్యమగునొ + యని తలంపక. రకి౪ 48 

తను వై న కేయసమునిగ, మనమున: దలపోని జనవ .-మశనురంగ నురపథం 

బున కెగసె నట్టులెగురం గ, వానుమద్వేగమున నచటి 4 యవనీజంబుల్ , రర 

కే, స్వస్టివిటపంబులం గూడి 4 సకలభాగ 
ములను మందికి నెగసెను; 4+ బలిసీయంన్న 

ra 

* నికుంచ్య కర్ణా వానుమాక-ఆనియాలము. 
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చీకుంగో క్కెరపిట్టలు + చెలంగి కూయం 

బూవులంబొల్సు పాదపం+బుల నతండు. ర్మ 4ర్ 

క, తనయూకల వేగంబునం దనతోం దీసికొని రాము + దలందుచు. బూన్మిం 
జనసానె నిర్మలాంబర,మున; నిట్లు తదూరువేగ4మున వృతంబుల్, రజ 46 

క, వినువీఫ శెగసి యికకుణ, మనిలజుతోంగాడం బోయె 4 నవి దూరముగాం 
జను బంధువులను డమి సా,గనంపం జను బంధువులన4గా నలరారె౯, ర౭ 

చ. అనిలజునూరు వేగమున + నంబరవిథికి. బోయినట్టి భూ 

జనికర మస్తై సాలతరు4సంతకి భూభుజువెంటనంటి వే 

చను భటులట్టు లాపవనశిజన్మని వెంబడిపోయె; నంతం జ 

క్క నికునుమాళిచేం దగినథత్తూరుహూముల్ తనచుట్టునొప్పంగ౯. రోర్మా 48 

కే. వానితోయూాడియున్న పాశవనియు సాంద్ర 
తరుచయాన్వితమగు పర్వ4తంబునీతి 
నద్భు తా కారుండై చూడ 4 నయెెస్టీ; నట్టు 

లనిలజునితోడ నెగసిన + యాతేరువ్రుల, ర్ 49 

సీ. సారవంతంబులౌ + జాకువాంబులు కొన్ని యతనితోడంగూడి 4 యరగంజూల 
కమ”ేంద్రు,వలనిభ 4+4యంబున బడు పర్షతముబరీతిని సము ద్రమ్మునందుం 
బడి మునింగెను) గ వీ4శ్రరుండగు వానునుపె నంకురకోరక+సంకులంబు 
ల నపూవులు పెక్కు? లల్ల న జల్లి నయట్లుండ ఫఘనతుల్యుం+డై నయకతండు 

శే. వజులు ఖద్యోతగణముల $ భాసిలెడు మ 
హో ద్రివలె వెల గొన్నివృ4మోళు అతని 

వెంట బై కేగి యాతని+వేగమునకు 
సరిగం బో లేక నిల్చి పు+వ్పముల వదలి. ౫౧4 £0 

ద జలనిధినీటిలో 6 బడి యం 4 జక్క_నిమిత్రుండు దూరభూమి కిక 
గలంగుచుం బోవుచుండుతటి + గ్రామము దాంటి తటాకముఖ్యసు 
స్థలముల చాంకంబోయి యట 4 సత్పఖు నెట్టులొ వీడివచ్చుచోం 

గలిగిన దుఃఖఫారమునం 4 గన్నుల నీటికణంబు లుర్విపై 
జలజల రాల దుఃఖ మను+సంద్రమునం బడుమిత్రు, రీతింగ౯. ౫౨ ర్]! 

ఆ. ఆతడు కానంబడియె 4 నంత నానావిధ 
కుసుమసంతతులు మిశగుల లఘుత్య 

1 ప్రుస్టికం దీర మధ్యానం స్వ్రబంధుమివ బాంధవాః- ఆనిమాలము, 2 అపశీర్యంత సరికే 
నిస్భలౌ మవ్చాదో యధథా-ఆనిమాలను. ఉదకాంతాత్ స్నిగ్ధ బంధు వతు ప్రకే దిత్యు కే 
వ్యాక, ఈధావమే యిట స్పష్టమగ వాయ యబుడినదని యెఆంంగ౯దగు. 



సుందరకాండము = ౧ సర్లము, 7 

మొందినట్టివాట 4 నురుకవితనువాయు 
వునను మింటిశేగి + వనధింబడంగ. ౫౩ ర్ి 

చ. వననిధి తార కాశతవి+భాసురమై తగు నాకసంబురీ 

తిని వెలుంగొం దెం; జిత్ర్తతరశదీ పుల నొ ప్పెడు వువృువార నూ 

తనిమెయినిండ నుండంగ న4కేండు తటిద్షణభూవీ.తాంబుదం 

బనంజెలువొం బె నింగిని; ద4దాయత వేగమున౯ సుహాఘముల్. నోర లకి 

చ, వననిధినీటిలోం బడ న4భంబు మనోవారతారకాయుతిం 

గనంబడునట్టులుండెం ద్వీర4గా నతం డాకసమందు విక్రమం 

బున బ్రసరింపంజేయయిడి + పొల్పగు బాహుయు గంబు "కొండక్ా 

మున వివరంబునుండి కడు+మోదము మిాజుంగ లేచు పంచశీ 
ర నిరత భాసమాన ఫణి4రాజయుగంబన నొప్పె నంతట౯. ౫౬ ర్ 

క వనచరవర్యుం డతిజవృమున సంద్రముమో:ద మిగుల 4 బూనిక మెజియం 

జనుసమయంబున భంగా,ఘనిబికజలరాళిం ద్రాగ4గా నెంచుగరిలా. ౫౬౪ 

క, జలనిధికిం బెని వియ, త్తలమున6 జను వేళ న,భ్ర4తేలమును చ్రావం 

దలంచెడువానివిధంబునం బొలిచెను)ు సురమార్షమందు. 4 బోవుశతిం దగ. 

ఆ, వానుమరెండుకన్ను 4 లద్రిపయిం దగు 

నగ్నియుగముంబోలి + యలరె నుతి యు 

వీంగరుచులం దగ చెళలంగి గొప్పవియయి 

వట్రువలగు కనులు 4 భవ్యములయి. ౫౮ా ల్! 

లే. అప్పు డుదయించుసూర్యశ4 శాంకులలట్లు 

వెలి; నకుణంబుగా నొప్పు + లలితనాసి 

కాయులిని నెబంబాజీన 4 గాలికొడుకు 

మొగము సంధ్యార్కమండలంథీబుగ 6 జెలంగె. ౬౦౪ ఫర 

క, వినువ్థి చాంటుత ఆతి. బె రీ నె _త్రంయడినట్డ్ విగతకిబ్సి షు వాలం 

బనువుగ నింద ధగజ మనం దనరారె; మతియు శుక్ల క్ల్షశనంన్హ్ల్రం డగుచు౯. 

క, ధరణిం ట్రాజ్ఞ వరుం డా, మరుదాత్మ్మ జుం డప్పు డాత్ర త్మథమండనమగునా 

సుకు చిరవాగీమును ముడిచి, 2యీరుగం నదాగలచ క, క+మప్పు డనిలజు౯, 

క్ పరివేషయు క్తు కుండా ఛా,స్మ_రువిభమున వెల్లం జేసె సె 4 గాలికొడుకు సుం 

దరమయి యంతట చెత్చింగం బరంగెడు లాంగూలమూల+వరిభాసితుండై. ం 

శే, పతకియవానీనది యయి గొప్పగ నెసంగు 

నరుణగై రికమును గూడు $ న ద్రిలీతి 

i పర్వతా_గా రా ద్వినిపష్కా.౨౦ఆా పంచాస్య్యా వివ పన్న గా-అనియాలము, 2 లాంగాల 

చ డే ఇ మవాోకాా-అనిమూలముం 



=) భీ ధృ శ్రిమద్రామొయ ణము 

వెలసె నక్కవీసింవాండు 4 సలిల రాశి 

దాయటుతేణిం 1 గక్షువముధ్యస దాగ తియును, ౬ర' 62 

చ, ఘనమటులా ర్భా ను త్తరపుం+ గాష్టు! ఎనక జనీయించి వాలయు 

డిని జెబేఃన య, భ్రమునం 4 డెంప్రుకగం బడు నుబ్మ_ రీతి నా 

వనచకస క్లముండు తన4వాలముతో వనుజేంద జ మృత్యువో 
నం గను పంచె; నభ్రచపణ4కౌ రవిలాగువ ౯ డేజరిల్లు చు౯ా, ౬ 6కి 

క, విత తా కొరముజో ను,న్నత కేజముతోడం జను న4నలసఖతనయుం 

డు తగక౯ా మొకం ద్రావాను, జతవము మూాజుంగం గబ్రుశసమయమునందుక౯. 

క. విరెవిగ సాగెడు పవకక్కృవరవిధమున నొప్పె; జబధి*వె 6 గనుకుసుం 

వర దేవాము తోం గృించను, సరివధిపతి కీటంబకంగు 4 భామాయుతితోకా, ౬౭ 

చ, అనిలజుం డేగునట్టి సమ4యంబువ గాలికి బోవ్రచున్ననౌ 

కొను బుకుడించె నెబ్బ రకు; 4 “ందిని బానకొం కెందుగెందుంబో 

యెనొ తెగ నా ప్రదేశము లశెస్పును దన్షతి వేగ శ క్తిచేం 
గనయబడెం బిచ్చి వానివలె: + గంది జబంబుల గృక్కు. చుక గడుల, ౬౮౪ 

సీ. పర్పుతంబులంజోలు 4 భంగసంకతులకు, వక్షోభవంబగు + వాయువునను 
గలగుండువడంజేసి 6 గమన వేగంబున చడాంయెడునజేని; నా(తనివలనను 
జనియిం చివట్టియ*+ ప్పెనుగాలియు నుమేభ జనిత వాయువునురెంకి డునుగలియుచు 
నవిభయంకరముగ 4 నాసము దమ్ము ధ్వనిం చెడునట్టు లొందించెం గలంత; 

"ఆ, గొప్పవగుచు మిన్ను. 4 గూర్చి పోయెకుభంగ 
ముబునతేండు మరల 4 జలధి బక 

జేయుచుం జనంగ 4 శీతి నాకసము వేణు 
పజుపంబూనె నచెడుశభంగి దోంచె. ౭౧ | tz 

క, కనకనగమ౦కశాద్రుల, కెనయగుదులా వేగ మిందిటెగసెడుభంగా 
భిని నణనచేయుచున్నటు, లని లజుం డకివేగ మొప్ప 4 నరిగెం బూన్న్మి_౯. 

క. అనిలజుజవమున బె కెగ్కసినజలము ఫఘనాళితోడం 4 చేరి సురపథం 
బుననుంశ శరత్కాలప్పుఘున మంబరసీకు మెజయుశగకి గాన్పించెలా. 234 

క, జనులయవయవము లంబర్కమును లాగుటవలన స్పష్టశముగం గన్పడురీ 
తిని నృక్కతిమియువంబులు, ఘనకవార్యము లబ్ధి: వోంచెం * గడు జలమేగ౯ా, 

క్ల నురపథ్స మున, గపిపుంగవుం డురవడి నేగంగ వి 4 నుండెడు ఫణు లం 
బరమున నుషర్టు:డే యని, గురుఫీతిని బొంది కంది + కుందెం జెలుచ౯. జ్యూ 
a జాతక వాయు రీ యాతేబ్లవ గర ర్హతీ-ఆనిమాలము. 2 స స తేప్యోథుజేగేన సోన్గాద 

pr 



సుందరకాండము ౧వ సన్లము. g 

వీ పడియాజనములంతే4పరిణాహామునను, ముప్పది రరాజనములంతథగందనరువిరి 
విని బెంపు మాటి వాన్టపించిన యాకతనిఛాయ సుందరముగశడలధియందు. 

గన్పడి స్వచ్చమై 4 గడుపి సృతంబయి తగు మేఘమట్లు నిశకాంత మలరె, 

మిగుల చేజంబున4+మించుభూ ర్యా కారమున నొవ్వున వ్వ్రాయుశతనయు౯ డట్టు 

తేల లభ్ర మందు నిరాలంబ 4 మెనచోటం 

బోవునవుడు అెక్క_్లలుగల + భూధరంబు 

వలెం గనంబడె; బలశౌలి 4 వాయుతేనయు. 

డేపథంబునం బో యెనో 4 యేుపుమోజు. ౭౯ 72 

క. ఆతనిగతి వేగంబున, నాతి నామార్లమందు 4 నబ్టిజలంబుల్ 

భూతలమంటగ నచ్చట్క ల ంశతువడుట = : ద్రోణమట్టు+4లు గడలి తన ౭౯. 

మ, పతగశే, ణి జవంబునం బజచున+భ్ర ంబంచమ బమ్మీంద్రుడో 

యితయంచు౯ బలుకంగనె చనుదు నెం తే వేగ మహి ను 

ద్ధతమౌ వా యున్రరీతిగాం గొనుచు నుశద్దామ, ప్ర కాషంబున౯ 

దేతన ౦బొప్పంగం బోయె; నిట్లతనితోం +  జంచద్దతి౯ మేఘముల్. ౮౦౪ 14 

కే, చనుచు సితర క్షములయిన 4 ఛాయలొప్ప 

నీలమాంజిషఘ్టవర్ష్మ ముల్ 4 నెగడ నభ 

తలమునం గనుపై; నశబ్లముల నడుము 

జొచ్చుచుం గనంయబడకుండి 4 పాచ్చినగతి. ౮౧౪ 15 

క. వనచరపుంగవు: డంకట, ఘనసంగతిం బాసి వెడలి 4 కాలుచు నీ్తాం 

శునిరీతిం గానబడియె౯ా;, ఫఘనపథమున దాంటుచుండంశగాం గవీవరువై. ౮౩ 

క. సురదానవగం౦ంధర్యులు, పరమ, నువమున బుష్ప4+వర్ష ము గురిపీం 

చిరి నూర్యం డతి వెగ, స్ఫురణమునకు మెచ్చి తనదశుంభత్క రముల్. 

క, అనిలజునకు సంతాపం, బును గలబ్లంగంజేయకుండం 4 బొలిచెళా; శ్రీరా 

ముని కార్యసిద్ధికా ఆక, య్యనిలుండు చల్లంగ వీచె + నాతనిపై నక చార్య 178 

క, వినువీథి చాంటుతజె బుషు, లనూనకృప తొంగలింప 4 నతనిని నెంతో 

వినుతించిరి సురగంథ, రగనిక రములు ది ప్పలేజుం + బాడిరి నుతులకొ. ఛో 

ఆ. యవనాగదివిజ4రాతవసపములు, కపివరేణ్యు నతనిం4 గాంచి యించు 

కంత యేని శ్రమము + నందక యుండుట, కలరి నుతులొనర్చి + రచ్చెరుపడి, 

వీ వనచరనసింవాు డీ4వరుస రామునికార్యమునకయి పూన్మి.మై 4 వననధి నిటు 

దాంటటుచుండంగ నుశదధియు నిమ్వూకువంశజు ల న సగరభూళజానిసుతుల 

వలన వరి లిన4వాణకె టం దత్కులగారవంబును మది. 4 గోరి యిట్లు 

చల పోగా స్ 'రాముని4శయలఘుకార్యుము. దీళ్చం గడంగినవన చర కాంతున కీట 

వా జతల a చ్రోణీకృతఇ వార్హ ఐ8-ఆనిమా 

1౯4 
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శే, నేను సావోయ్యమును జేయళ+ నేని జగతిం 

బలుక నేర్చిన వాండెల్ల 4 బవహాునిధభముల 

ననుం గృతయ్నినిగా నెంచి + నయవిదూరుC 

డ నని నిందింపకుండండు 4 కనలుచు. గడు. ౮ల్వా వ | 

క. ఇతం డియోకుకులంబున, శ్నీతిం గావ జనించినటి+ శ్రీ రామునకుక్ 

హీ తుండగు నిట్టిండగు స్కన్మలీ కిత్రనికిం చనన విశృ4మంబుంగలుగ౯. ౮౯ 

క. ఒనరుపంవగుదును నప్పుడు, ననచరుం డీతండు వేగ 4 వచ్చి శ్రమము పో 

వనిలుచు నౌవె నంతేట?, దనమిగిలిశ ప్రవ జక్క +దాంటంగ లుగుక, ౯౦1 

చ, అనియిటు సాగరుండు వృవశయంబున న్యాయము గాం దలంచు చుం 

దనజలమం౦దు మున్ని గిరిశిత బజు(2 తపనీయకూటముల్ 

తనరం జెలంగు నాతుహీ న4ధామునివు త్రు నిం గాంచి వ్రీ తిని 

ట్లని యెను; బర్వుతో త్తమ' సుగాధిపుం డద్రులపవముల్ తీగ౯. ౯౧4 88 

"చ, మును తేనవజ్రధారలను 4 మోమున? శోధము నాట్టమాడంగా య 

దునుమంగ నీవు నన్నడిగి + తోడ నె నాజలమందు డాగంగా 

దనుజుల నయ్య్వధోభువన+ధాముల పై కిక రాకయుండ ని 

న్నునిచె శక కృతుండు పరిశఘోన్నతిగా నిట సాంటనుండియు౯. ౯౨౪ a5 

సీ జూతఏీర్యుల దనుజ ప్రభులను జై కి రాంజూచువారిని + రాకయుండం 

బలుమాణటు వారికా4వాసమై తున లేని పాతాళమునక గుళదాషరమందుం 

జెనుహాషమున నీవు 4 వెలయుచుందువుగచా; మెనాక! నీశెన్న+మహితళ క్షి 

మా(దుగా నక్షమ్ము$గాం డగ గీంచుగాం ఇెరుగునట్టది కడుఖవెలయు(ంగాటె 

కే. కాన నిన్నాక్కఘనమగు 4 కార్టమునకుం 

బర్వితో త్తమ! వురికొల్పు4వాండ లెమ్ము; 
వనచరో త్తముం డీవాయు4తనయు. డిపుడు 

రాముకా శ్యార్థియె సము+ ద్ర ౦బు దాట. ౯౫ 86 

క. తలపోసి భయదకార్యం, బులకుం బూనె నిదిమాదు 4 పొలుపారెడుమే 

నలర(గ నీపై. బోయెడు, నలఘుశరంచబై న ఖతలథముంచటు కానా. ౯౫ 

మ, ఇత డితాపకుకులావతంనుడగు భూ4వేంద్రోవకారంబు ను 

న్నతశ క్రిక్ వెలయంగం జేయంజ నెడుక౯ 4 నాకెన్న నిత్వోకుభూ 

పకులో పూజ్యులు చాల వృద్ధి! రులై + ఖ వ్యాత్తులై యుండువా 

రితండో నాపయి రాముకార్యమున శే + యేపారంగాం బోయెడుకా. ౯౬ $8 

2 సర్వవాచ్యో వివిషతామ్-ఆనిమూ.. సర్వనిందా వాస్వివయో భవిష్యా మిత్యక్ఞః-అని 

వ్యాఖ్య 2 త్వ మి పోసురసంఘానాం పాతౌాళరలవాసీనామ్, దేపడాజ్ఞూ శిరి కృేస్ట జరిధు సృవ్నివే 

శితేశ-ఆనిమా. పాతాళ పరాత,సనిరోఛార a పరాకు ఛార్భం చేవరాజేన మైనాక స్థానిక ఇత్యవగమ్య రే..అఫివ్యాఖ్యు- 



సుందరకాండము =౧ సర్గము. fl 

షే 4 

4 తే 

కం కనుకనె సహాయ మితనికి నొనరుప నర్హ్యంబు నాకు; 4 నుర్వీఢర! నీ ౩ 
జ శీ హో 

వును నన్నుంబట్టి వారల,కును సాయము చేయంగాం డ4గుదు వళ్లాటక్. ౯౬ 

*ఉ, ఇంతియకాదు సుమ్తు మును 4 వింద్రుండు నజ్రము వేశం బూని నీ 

చెంతకు రాగ వాయువును 4 జెచ్చెణి నీన్లానిపచ్చి నాదున 

భ్యాంతరనీమః జేర్చెం బవ+నాత్మ్యజు. డీతండు కాన సాయ మొ 

కింత యొనర్పువమూ కృళము + నెవ్వరుగాని తలంపకుందు రే. ౯౬౫ రం 

మాకు సాయము చేయు$+మా కార్వమిదిమించిపోంాడడింకవిను4భూధ రెంద్ర 

క_ర్రవిహాపనిం + గడంగి చేయకయున్న సాధువులకుం గ్ర, ధ4+జననమందు; 

జలములనుండి వే 4 చనుబెమ్లు నీపై నం గవీస_త్తముండు నిల్వ గాం దగునటు 

చని నిల్వు మంబర4స్థలమున నీతండు మనశెన్న నతిథియు 4 మాననీయుం 

కే. డగుంగదా; స్వరక్షకూట! యో4యమరయకు 

గరుడ గంధర్వ సేవితా! + త్వరగ నీవు 

నాపనిచినట్లు చేసిన 4 నీపరోప 

'కారపరతంత్రుం డిప్పు డా+కాశపిథి. ౯౯ ర్ట 

కే నీపయిని నిల్చి యలసట 4 వాపుకొనుచు 

మిగిలినట్టిదారిని గొడ థనంగంగలండు; 

(కనుంగొనుము నీదువై న నథక్కవిచనియెడు) 

రఘుపకికి సీతవపై 6 గల 4 రాగరసము. ౯౯౪ 9 

క, జనకజవనవాసంబును, వనచరపుం (వుండు రాఘ4న, పియరతు(డై 

చను నితనిపరిశ్రమమును, గనియైనను లేచిరమ్ము + కడువడి తేనర౯ా. ౧౦౦౪ 

pm 

2, అనీయిటు లుప్తుసం ద్రము ముళహోదయమిోజు(౫ం బల్కు నంతలోం 

గనకపుంగూటముల్ తనర + తైారుహముల్ లతలుకా జెలంగి రా 

గ నతడు భూరి వేగమును 4 7 కొని యప్పులనుండి లేచె న 

వ్వోనధిజలంబులం గడచి 4 భాసుర కేజుండు ఖాన్మరుండు వ 

చ్చునటులు పర్వతో_త్సముండు 4 సొంపగురూపముతో' 6 దదాజ్ఞచేక. ౧౦౨౪ 

చ. కనయండె; నీటిలో మునింగి + కాయము దృశ్యము గాకయుండనుం 

డిన యలపర్వతో త్తనుము + నింగిని దా౭కెడునట్టులున్న శృం 
గనిచయముం గనంబజ చెం) + గాంచనరమ్యుములె "చు. గిన్నరా 

హీనిక రసేవితంబులయి 4 యెంతీయు గూటము లొప్పుచుండుటక్. ౧౦రళ 

] వాయుసహోయము మైనాకునకుం గట్టి నన్నగాధ యిట మూాలమున€ కెప్పంబడలేదునాస 

ముందీసక్షమున కతో౭_వాం సహాపా శీ పః శరస నేన మహార్మే వా” ఆను నూటయిరుననాలష 

శ్లో మున అెప్పంబడినవాని నిటం జేర్చిడినని యొజణంంగందను. 2 నిశమ్య లసతాంధనః=ఆస | 

a 

జ శే 
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కే, నూర్వు. డుదయించినట్లుగ + సౌంపుమిాతి 

చుకమువహూ రము జలరాళిశయు బురకికెలుషం 

గనలబడి యె నంబరంబున6ం; 4+ గమ కనక 
(మై 

ముయములౌ దానిశృ్ళంగముల్ 4 మంజులగతి, ౧౦౫ 96 

క, సురపథమున వ్యావింపంగం గరము తదీయ,ప్ర భాని(¢ కాయము తగ నం 

బరమునం బొలయ':గ నల్లగ, జరంగు నభము స్వర్ష కాం త4+భాసిల్లం గడుకా, 

సీ సవాజకాంతులు గల్లి + శాతకుంభమయంబువై న కూటంబుల 4+ నలరు శైల 

న త్రముం డప్పుడు + శతనూర్యసం కాక కాంతుల నొాప్పె; నక్కరణి లేచి 

తనముందు గన్పడుశీఘనగికి. గని పవనజుం కంబురాశి యం+తరమున నిది 

ప్రథమవిఘ్నమ యమొ4వచ్చె నంచును నిశ్చయించి వికాలమై(యెసయుదాని 

తే. నధిక వేగమ్భున నురస్థ ఎశలా భిఘాకే 

ముననె మేభంబు( జిమ్ము పశవనుని మాడి 

బడ గదూ సిన నతండిట్లు మవ వచ్చి తన్ను. 

గ్రిందం బడంద్రోయ నతేనిక4 శ్రినినెటీంగ్. ౧౦౯ రప 

క తనువెల్ల జొంగ డెందము ఘన వాక్షముచేత నిండగా మరల నభం 

బునుబొంది ఎతు సె, న్మునమున వక్ష ౦బు పొం 4 నునముడాకృతితో౯, 

చ, తననిఖరంబున౯ నిలిచి + తాం బలిశెక గగనంబునందు నొ 

ప్పినక పివర్యుతోం; బ్లవగ4 వీర: సుదువ్కు రశార్వమిద్ది నీ 
వొనరిచినాండ వింక 'సుఖ4మొప్పంగ నాశిఖరంబుబందుం దో? 

చినతఆి నిల్బుచుకా శ మము ఇండక యవ్వలం బోవంగాందగుకా. ౧౧౨ 

క్ర, షోారఘువర్వుు వికులజులు, భూరమణులు జలధి దీని. 4 బొలుపుగ వృద్ధిం 

గోరిక నొనరించిరి ముకు, మారుతి! యటుకాన సాధు+మకి యలశారకా. 

ఆ. ఆట్టిరానుమూూ ర్తి 4 కచళ్యంతహి తమును 

జేయంబూని యుంట 4 నీయుదధియు 

నెణి(గి నిన్ను నిచట 4 నెలమిం బూజింపంగ+ 

గోరుచున్న వాండు 4 కూరి,మెజుయ. ౧౧౩ 102 

క, ఉపకారముచేసినం బ్రంత్యుప కారము. జేయంగవలథీయును వారికి ని 
ద్ది పవిత్ర మైనవధర ర, బపాంపతియు నూర్యవంళ్యు4లగు రాజులచే౯. ౧౧౩4 

క మునుస వరి తుం కౌటన్సు బనివడి యావంశమందచుం 4 బ ద్ర భ విల్లిన రొ 

మునకుళా మూతవుగా౭నగు, ననిలజునకు నీకు నిప్పు 4 డాలిథ్యంబు౯. ౧౧F 

క. ఒనరిచి యీప్రత్యుషకృతి, నొనరించినవానిగం దను + నూహీంచుకొనం 
గను దలంచినాండు కావ్రన, వసనిధియాలెథ్య్థమును స4భ కికమునుచుక్ల, 



er 
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వనచర ! పరి గృహింవు మతేనినికా మన్నింపందగ్వు నిశ4తండును నీకై 
నను గని “యాపర్వత మా, వనధి౯ శత యోజనము ల4వారితేశ క్తి౯, ౧౧౫ 

గడచిపోవ చెంచెం * గావున నీసాను 

తలముబందు నిలిచి 4 తేన శ్రమంబు 

వావికొనుచు వురల 4 వనధి చాయయటుంగాకి” 

యనుచు గారవించి + పనిచె నన్ను, ౧౧౫౪ 11 

కనుక బృవంగ వర. నిను 4 గానంగవచ్చిన నాపయికొ రనం 

త నిలిచి యవ్వలం జనుము; * ధాత్రి. బ్రసిద్ధినిగాంచి సాషదుతం 

దనరి సువాసనల్ వెలయ( 4 దజ్జయు రవ్యాములై ఫలంబులుకా 

గననగుం గందమూలములు. 4 గావున వానిభుజించి చక్కంగ౯. ౧౧౭ 108 

ఆయాసమును బౌయుశనట్లుగ విశ్రాంతి నొంది పోవంజను4టొప్పు నీకు; 
నాతిథ్యమిచ్చెడు 4 నట్టివారము మేము దానిని గహియింపం+దగుదు నీవు 
కాన నీసంబంధ 4 మూనియెనను దిని చా టింపవయ్య, సం+బంధ మిద్ది 

త్రీజగత్స సిద్ధమై 4 తేజ రిల్రెడు, మహాోగుణులగుసజ్ఞనుల్ + గోరి దీని 

"బే. శా కొనిరి సం దృమును చాంటశగల్లుక కి 

జవము నివిరెండుగల క విశసముదయమున 

నీవు ముఖున్టిండవను చును + నేం డలంచు 

వాడ; ధర్మజిజ్ఞాసువౌ 4+ వానివలన ౧౧౯ 109 

*క. అతిథియెటువంటివాండే, జతనంబుగం బూజంయగొనలంశజూలు నన ను 

న్నతగుణ ! భవాదృశుండగు, నతిథియు బూజార్లు (డనుట 4+ కనుమానం బే, 

. సురవరున్టడు మహీ తాత్తుండు, మరుత్తు చెలువారుం దత్కు +మారుండవ్రగదా 

తరగా జను పనిలో నీ, వరవయంగ నాతనికె సముండ + వౌదువుగాదే. ౧౩౧ 

. నిను. బూజించిన నాప్ర భంజనునినే + నెమ్మిల్ సమారాధనం 
3 ₹ ! [| బునం ప్రీ తాత్తునిం జేసినన్సై యగు నోపుణ్యాత్మ ! ధర్మజ్ఞ | కొ 

వున నికా దప్పక పూజచేయందగు నే4బూజింప నీతం డ్రినికా 
వినుమా కారణ మొండు చెప్పెదను సద్వ తా ! ప్పవంగో శ్ర తమో. ౧౨౨ 

మును కృతేయుగమునC సొండలు, ఘనతరపతుములతో డయ గ్రాలుచునుండెక 

గనుకనె గరుడానిలజవ,మున నవి దిక్కులకు నిచ్చం+బోవుచు నుండె౯,. ౧౨౩ 

, మునులును బేవకల్ గలంగ + భూధరసంభఘము లిట్టుపోవ్రచో 

గని యవి మోందనేపడునొ 4+ కాంగలబేమొ యనర్థనుంచు ల్ఫీ 

తిని గడుబొంది, రక్లై జగ4తింగల భూతము లెల్ల డేంశె; నం 

త నమరనాయకుండగు శత క్రతు వాగృవా మొప్పు చుండంగ౯ా, ౧౨౪౪ 
'* అతిథిః కీల ప్రూకార్షః ప్రాకృతోపి విజానకా-ఆనియాలమా, 
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మ! 

ఆంధ క్రీమ ద్రా మూయణము 

. బలువ జ్ర ధారలం గొం,కలణెక_లు వేలకొలది 4 నేర్పున: దునిమెకా; 

బబరివుం కంశేటం చీజని, యలఘుకేరా గ వాముమో జి 4 నాపవి( గొనుచు౯, 

- ననుం గనవచ్చెం బతీములు 4 నాయవి త్రుంపంగ; నంతలోన న 

య్యనిలుండు సవ్మత౯ నను మ+హోజవ మొప్పంగ వీచివై చె నీ 
వననిధిలళో( బడ౦ంగం గపిశవర్య ! మదున్నతపతముల్ విప 

త్రునం బడకుండ దక్కునటు 4 తోరపుం ప్రీతిని నీదుకేండ్రియులా. ౧౨౭ 116 

నను గావె నిట్లుగా నీ, జనకుడు మాన్యుండగు నాకు + సరసగుణా ! త 

త్రనయుండవగు నిన్నును నే మనమలకంగ గారవింతు 4 మారుతవుత్రా!.౧౨౭౪ 

అనిలునిమూలం బున నీకును నాకును శాశతముయి 4 కోరందగిన టె 

గనుపప్టైడు సంబంధం, బును దీనికా సుగుణవంతథిమును దలంపందగుకా. ౧౨౮ 

- ఇిట్రిరువో కార్య 4 మిటం దటస్థించెను గాన నీవును దానిం + 7 కొని మది 

సంకృ ప్పినొంది యా సాగరరేబునకును నాకును మిగుల సంశితసముం గూర్చు 
దగుదువ్రు; కాన: బ్ఞ4వగస త్రమా! నీవు నాపెన నిలిచి యున్న తపథ శ్ర, 
నుముంది ర్చృకొనుము, సన్గానంబుమి జనాయిచ్చుపూజనుగ్ర గ, హి4యింపుకరుణ 

చే. నిన్ను గాంచుతు నంత ప్రి 4 నేను బొంది 

నాడ నని యివ్విధమున మై4నాకపర్వ 

తమ్ము చక్క 0గయబలుక నా4తండు పలిశెం 

బర్మోతో శ్ర శీను! నీవన్న +పల్కులకును. ౧౩౦; 119 

. మనమున సంతసిల్లి కిని + మంచితనంబున నీవొనక్సా వా 
కష్టనికర రూ పపూడెను గి+కానుము నే గ్రహియించినాండ నే 

యని శబపోయుం నీవొసంగి+నట్టి సపరన్టిను నే గృహీంపలే 

నని మది గోవ మూసనకు వ వత్త, | రఘూ ఆ త్రముకార్య మి_త్తజిక. ౧౩౧ 

"క, త్వరగా. జను లంకకు నని శ్వర సెళ్తెడు నన్నుంజూడు 4 పగ శేగెడు నే 
నురరిపువురికిం బగ శే, యరుగ వలయుంజుమ్ము జలధి శ$యంతేరమందూకా. ౧౩౧౪ 

కే. నిలువనని చేను మావాన4రులయెదుటచె 

క 

స్రీ. 

వృరినచేసిరి, ననిపల్క్ + ప్లవగవర్యుం 
జాన నంబున€ జితు నగ 4 వంకురింహ 

గరముచే. గొంగం దాడీ యా4కాశ వీధి, ౧౨౨౩౪ 122 

ఘునవిరర్దింబునం ద్వరగాం జనసాగెలా; భాధ రేంద, 4సాగరములచే 
త నటిక గారవమున. బాల,గ నుగొనయబడుచు౯ా స్వకీయ $కారర్దిము త్వరంగకా. 

ఫలియింప వారిదీ4వనలను బొందుచు వారిపూజుల నంది 4 వాయుతనయుం 
డాకాశమార్షంబు4సంటు మిాందికింబోయి శనువుల ధరియించి + తనకు. గానం 

ఆహ శ్వా హ్యరివుక్ర చేఆనినరాలము. 



సుందరకాండము *౧ సర్గము, 15 

బడిన సముద్ర హార్వతముల విడనాడి వాయుమార్లము చేరి 4 వరుస మింది 

శకెగసి మైనాకునిం 4 దగ ౫నుంగొనుచు సిరాలంబనుయి శు భ్ర+మైన గగన 

లే. పథమునం బోవుచుండె; న+ప్పవనతేనయు. 

ih 

తే, 

లో 

డొనకిచినదువ్మ రంబయి 4 యొప్పుచున్న 
యాద్వితీయమహోకార్వ + మపుడు గాంచి 
సిన్థముని దేవతేలు నుతుల్ 4 వేసి రెలమి. ౧౩౭ 124 

. రనకవనుయకూటముల మిం,చిన యల మైనాకు( డోనరిశిచిన యక్కార్యం 

బున కచటి దేవతలు నె,మ్మనముల వార్షించి, రయన్టి(మకపకి యంరెకా, ౧౩౮ 

= సురుచిరబుద్ధి వై భ నము + శోభిలుచుండల నాశత క్రతుం 

డురుధరణేధ్రముం గనుచు 4 నొయ్యన గద్ల్దవ భాహమణంబులక్ 
గర మనురాగ మొప్ప బలు+కందొడలొ౯ దనయంత నే; మనో 

హారతపనీయశ్ళంగ ! తుహిశనాలయవుత్ర ! మహాత్మ! నీయెడకా. ౧౩౯౫ 136 

“మిగుల సంతోవమందికి+ని గనుక నిం 

నభయ మిచ్చెద ౫ నీకు సు+ఖా భి వృద్దు 

లలర నుండుము; వత యోజ+నాయకమగు 

నబ్టిపై ( బోవుచో భయమందం దగియు, ౧౪౦ (27 

డానిం బాటింపక యే తానరిగెదు పవనజున కీ4తనికిని సాయం 

బూని యొనరించితివి; పెం, పూనిన దాశరథి కీతం + డొగి దూక్యంబు౯ా, 

, చేయయూని యిట్టి 4 సింధువు దరియిం బి, పోవ్రచున్నవాండు; + నీవితనిని 

సత్కరించితివి ప పోనన్నుండ నై నతి నీ యందు నేను మిగుల 4 నగగకేందృ, 

. శతమఖు. డాసురాధిపతి 4 సంతసమందుటం గాంచి యంతం బ 

ర్వతపతియు౦ బ్ర ట్ హర్ష మున 4 రాజలీి యావరముకా ల్ కీంంచి య 

భ్ర శలమునంటి సాధన ము 4+ వాసియె నిళ్సె; మహాబలాత్త జూం 

డకులితమాగతి౯ గిరివ4రావృత సాగరముక &ణంబున౯”. లక 120 

చాంటిపోయెను; సిద్ధగం+ధ ర్వదివిజ 

మానివరులెల సూర్వుని4మాడి_ వెలు 
ళం రొ 

నాగమాతను సురస యళ 4 నాతిం గాంచి 

పల్కి_రీరీతి; వాయువు+పట్టి యితడు. ౧౮౫ ఫె 131 

. జలరాళిపయి నిదె 4 చనుచున్న వాం డెంతదవ్వువోయిన బల4డర్పములును 

హెచ్చుచున్నవి; పర్వ కేం ద్రునివలె భయంకరమైన రాకుసా*కార మావు. 

ధరియించి మజియును 4 ద౦ష్ట్రకరాళ ౦బు( వింగాక్షమునునయి4వెల యు వ క్ర 

మొప్ప నడ్డంబుగా + వోస్టమమార్షంబున నిలిచి యీవానుమకుశలలిముహూ ర్త 

* >< అ కద్ధ ప్రియం హనుమతో దృష్ట్వా కర్ళు సుదున్మురష్ -అనిమాలము , 
——_ 



t6 ఆంధ్ర క్రీ మద్రామాయణము 

కే. కాలమంతేరాయంబును 4 గడంగ్ చేయు; 
మితేండు నిన్ను జయించునో 4 యది యశకన్ణ 

మని విహోకంబునొందునో 4 యనియు, నితని 

బలపరా క్ర మముల్ మును 4 తెలిసియున్న. ౧రర [32 

క. మనమున గలసం చేవాం, బును మురలం బావుకొనంగం 4 బూనితి మటుగా 

వున సుకసా! చమ మనిన, విన పజులవాకన్టములను + విబుధ సవర్యక్. 

క, కరమనురాగంబునం చాం, బరి గ హించి యపు డద్ది 4 వారిధినడుమ౯్ 

"బరంగి వికాసము వికృతముం, బరికింపంగ సర్వభూత4భయదము నగుచు౯. 

క, కనంబడు రాకీ పహాపం, బును డదాలిచి యబ్లీదాఃటి 4 వోవునతనిం బా 

వనిల గాంచి యక్షమయి యి, ట్రన్యక) బ్రవగేంద! నాకు 4 నసాహారముగ౯. 

క. నిను సురలు మూవి యున్నా, రనితరసాధ్వంపుశ క్రి 4 మలరారెడు నా 

కు నిను౯ భవీంచెడద నో, వనచర! నానోటం. జొరుము 4 త్వరంగా నింక౯. 

చ. అని యలనాగమాతయన 4 నావానుమంతుడు కేలుమోడ్సి మో 

మునం బ్రమడంబు పొల్పెస౫ + *ముగ్ధతీనూరుచి సొంపుగుల్మ_ ని 

ట్లనియెన్ను; సూరస్టనంశ భవు డై చతగురాముండు లత్మణుండునాం 

దనరు సహోదరుండు వనిశకాలిబకంబగు సీతేయుం దమికా, ౧౫౨౪ 187 

చ. తనవెనువెంటరా6 గదలి + శం డ్రియనుజ్ఞను బొంది చండశా 

వనమున శేగుబెంచె; రమఘు4వర్యుండు చి శతృకురంగమావముం 

నొనినసుబావాుసోవరుని. + గోరికం బక్సైడు కారసంగతి౯ 

దనుజులతో విరోధమును 4 దాం గొన నాతనిభార్య జూనకి౯. ౧౫౩ 188 
చ. నికుపనుకీ ర్హి భూమిసుత 4 నిర్ణరవై రివశాస్యుం డెట్టులో 

కరుణయె లేక దొంగలి ని(కాొమజవంబునం బోయె; జానకీ 

వరునియనుజ్ఞ వేను. గొని 4 వారిజ నేత్రను జూడ దూతనె 

యరకుగుచు నున్ననాండ ఏన4వమ్మ జగత్పతి రాఘవుండు సూ!, ౧౫౮౪ 189 

తే, అశనిరాజ్యంబున వసిం చుశీనట్లేడాన 

పీవ్ర గావున రామున 4 కెలమి సాయ 

మొన రుపందగు; నట్లుగా4+కున్న నను 

జనకజను లోకబంధువా+ఘనుని రాము, ౧౫౫ 140 

క. కని వచ్చి యంత నీమో,మును జొచ్చెద నని ప్రమాణ4మును జేసెద నం 
చనం గామసాపీణీగ నొ,ప్పిససురసయు నిట్టుపల్కె + బృవదశ్వునుతుకా. 

కే, ఎమ్చండేనియు నాకడ కేగుచెంచి 
మోతీ పోరాదు వరమిట్లు + మించునాకు 

! వికృతంచ విరూపంచ- ఆనియా. 2 పృహృష్ట్రవదన కృీ9మాకా-అనిమా. ౧౫౭-వ కోక 

ము తర్వాత నున్నశగికమలు కొన్ని (పృతీ_ప్పములు, అసంగతార్థమాలు కలవి కాన వ్యాఖ్యాతల 



(ళ్ 

UK 

కీనమాలిక: 

సుంకర కాండము - ౧ సర్షము, 17 

నకుదు వవనంబుం దెజి వం బా4వనియు బుద్ధి 

బలము తీవ కార నొకయు క్షి-+ బన్ననెంచి ౧౫౭ 142 

కన కాయంబును గొలందికరం గనంబక వంగుష్టమా కక ంబుగ నౌనరం 

గమ జేస్తే దాగివ క్రోం, బును జొచ్చి నిశాంతచేళ,ముక వెలువడి యె౯, ౧౫౮౪ 

వెడలివచ్చి యంత + వినువిీథి నిలిచి యి 

ట్లనియె శక్రివె భ4ాభిరాము( 

డగుచు చతుపు క్రి! 4 తగ నీదువ క్షం బం 

జొచ్చినాంవంగాదె 4 సురస ! యివుడు, ౧౫గ్మా 144 

ఇం సీకు నమస్కావము, పృకటజవం బొప్ప దనకు+పట్టి నెలయుచో 

టికీ. బో యెన నీవరమును, "నకలంకంబయొ నిట్టు(బనిప్ఫ్ము_టయు౯. ౧౬౦ 

హామశనుంతురాహువ త్త బుననుండి విము క్రిగన్న 4 ముధ్భశ శాంకుం 

డనంబొల్సి తనదువక్షం ఎ బుననుండియె ఇంస్టడినను,బుద్ధిం “వీవకులా. ౧౬౦౪ 

కని సురస సె నై జహాసం,బును దాలిచి పలిెం బవగ4వుంగవ! సామా! 

విను నీపని సంసిద్ధి 6, గనంజేయంగంజనుము సుఖముగా వేగముగా. ౧౬౧౪ 

జనకజను మవోత్తుండై, తప ెడురాఫువునితో ముశిదంబుననుండం 

గను జేర్చు మనియె; నిట్లా, వానుమంతుండు చేసినట్టి + యాకార్యంబు౯+ 

. కరము దువ్మ.రనుయి ఖీ తొలు వమనరా6కవడానిం 

గని సమ స్తభూతేశగణము బాగు 

బాగటంచు నతని 4 బావని. గొనియాడే; 

నంత వకుణవాసశమైె చెలంగి, ౧౬౩ 149 

దాంటంగరాని ము4వధిని వేగంబున, వినతాతనూజని+విధము దోంప 

నంబరంబున దాంట 4 నపుడు పృయత్నించె; నీటిధారలు మేఘశ4నిచయము క్త 

ముళయిసోనలు గౌాంగ4 వెలయుచునుండంగి లు! వీ సమూహముల్ థపరయుచుండ. 

గ కికముఖ్య రా4గవి శేషగురువుళా తుంబుకునారదుల్ 4 డంబుమోణి 

సంచరింప, మతే 4 చక్క_నియిం,ద్రాయుథ ౦బు చెల్వార, నుశద్దామనీంవా 

దంతిణా (ధూలహకంగ పన్నగ వాహనము లెక్కి_ దిరిగడుకననోలమతులు 

చటుల గతుల్ మి జి +జరియించునట్లి విమానముల్ తనరంగ; + మజియునశని 

వజ్ర సమాఘాత 4వహ్నాలు వెలయంగం బుణ్య కార్టంబుల( 4 బూని చేసి 

తౌత్చర్యము ననుషరించి తెనింగింపలేదు. “మభ్య్యే కం పృయాంకే మిత్యాదయః శేచన శోకా 

ప శృకీప్తాః ఆసంగతాళ్ళ. శత యోజనా యత ల్వే వానరై  సంకావాసిఖిళ్చ క్షారస్స్సాల్స్ డితి వికో 

భక్. శఖఇమే వీ చ్షక్లోకాలి' ఆఫ గోవిందకాజాలు., ఈక్షోక ములకు మ హేళ్వరరీ ద్థలుకూడ 

వ్యాఖ్య శా మ మూనిరి. 



స్వగ్తంబును జయించి $ భానిలు మవానీయు లై న సాధువు లెల్ల 4 ననవరతము 

నిండి యుండ. గంబాల్బు4చుండినహో గుంపు ద వ వ్యముల్ తేక్ష యు + దాప్పీయున్న 

చిత్ర్కభానుండును + జెలంగుగ గ్రృవాంబులు, న తములును జం4+దృప్ర భాక 

రుచుం జన్నతారకా4వళులు 1 భాసిల్ల ౦౫, మునిః ర్య నాగయ మసీకరములు 

కేనరారుచుండక, గంధ పలు నెలయంగ, విపులమె జాటియుశుశవిమలమగుచు 

విశాషవసుసమాఖ్య 4 వెలయు గంధ ్వేశచేవితంబయి తగి 4 చేవరాజ 

గజవిరాజితీమయి 4 క్రాలుచుం జం న సూ'ర్భుగతిమూర్షంబయి + యజఖలళుభడ 

మయి, బ్రహ్మ నిక్షించి+నట్టి విశాలపితానంబువలెం గడు4మాననీయ 

కే. మగుచు గంధ ర్వవిదా్ట్రధ4రాది సెవి 

ము మరున్తార్ధమునునయి 4 తగు నభమున 

రుకునంబోలీ పావని 4 క మరయమునం 

జనియెం వన పూన్మి యెల్ల నౌశచుస్టిన ఫలింప. ౧౭౧ 150 

క నలుయగోడలం గానణబక్ ఆ,క్కలుగల భూధరవ ₹ణ్యు4కరణిని గననై 

వెలయు నిరాలంబ నభ,స్థ సలమున అంఘించె వానుమ 4 శషీసనజు( డంతేకా, 

ఉ. పావనిం జూచి సింహిక యశ పారబలోన ఇకో గాంచి మించునా 

డేవవిరోధివంశజ మ4కిస్థిరతం గని కామకూపముం 

జేవయుం గల్లు నారి యకి4చిత్ర ముగా నభివృద్ధి నొందుచుళా 

భావములో. వలంచె నిటు 4 ప్రాక్సుక కృతంబున నిన్నినాళ్లకఃకా, ౧౭౩ 19 

"కే. దొరకి నాహార; మియ్యబ్ధి: + వోంచెం జెన్ద 
జంతు విడి నాకు నిపుడు పేశశంగతంబ 

య ర్ట; నని యెంచి యంతలో 4 నబి బొదలు 

నతనిళాయను బలిమి మై 4 నంట కై ౧౭౪౪ 158 

క తనభాయ పట్టుపడ నృ్యయ్యనిలాత్త జా డిట్లు తలంచె + నానా ! విధిచే 

తను బృతికూలానిలమున, వననిధిం జిక్కు పదు నెక4వల నేనిడటకా. ౧౭౫ 

క. నిరుషమశే ర్టముచెగక న్ని త్తరుణంబునం బట్టుపడితిం 4 డటుకున; నని వా 

నకతిలకు. డ్ క్ర తలచు? ఖు గెపది నలు(౫క లం గనుచు 4+ వారిధిన డువుకా, 

జే జలములందుండి "లేచిన + విబయకాల 

యముని,బోలినసత్పుంబు 4 నపుడు చూచె; 

సధిక వళ్ళ తాననంబగు4నట్టిదాని( 

గాంచి మారుతి యిట్లు చింశకించ మదిని. ౧౭౭ 156 

సీ ఆద్భుత దర్శనం? బె మహోవీర్యంబు గలిగి మై నీడల! శగచంగి పట్టు 

కొనునట్టి యీజంతు4వ్పునె నాకు స్క్కీవుం డెజింించె సందియ+ మేమియుండ, 
ర 

1 హనుమా నారుతాత్శ బః-అని మూ ౪ పతికూలేన వాజేన మహోనౌరివ పాగచే-ఆని మూ, 



సుందర కాండము ౧ సర్షము, 19 

దనిరుంచి మతిమంతుం త పెట నిళ్చయముగ డానీ సింహికయని 4 తానెజింగి 

వృష్టి కాలం బువ 4 సెసంగు మేఘమువ లె, చన పవమకాయం౦ంబు.6 ఖనన 3 ఇంబ 

తే, పంపునొందించె; నిట్లు కథివిటిలకుండు 

శ కిమిజుంగం జెండాను 4 సరణోం జూచి 

యదియుం బాతాళవివర మ4ట్లలరు ముఖము 
జబెంచ నంతట ఘనరాజి+విధము తోం. ౧౮౦౫ 157 

క, పెనునాదం బొనరించుచు, ననింజుపె కడ రౌ; నంత 4 వాతండు మతిను 

హ్హ నుండ "టి గాయమాత్రం, బును విశ్శతమునై నపెన్ష( ముఖమును మణి యుక్, 

తే, దానిమర్శంబులను గాంచి + తనదువజ, 

సన్ని భాంగము మిక్కిలి * సంకుచితము 

గాంగ నొనరించి బల కాలి 4 గాలికొశుకు 

దానివిశ్భతాననముం బొచ్చె దక్ష అంబ. ౧౮౩ 159 

చ. అనిలతనూూజు( డట్లు దనుథజా౦గ న వక్రముం జొ చ్చుచుండంగాం 

గని రలపూార్హి మాతిథిని ఛీ గాఢరయంబున రావు వేచి శ 

శ్రీని దగమ్రంగుచున్నహిను+వీథిత మాడ్కి.ని సిద్ధ ణారణుల్ ; 

అనిలజుండంత వమానసజ$వాధిక వేగము పొల్ప్చుచుండంగకా, ౧౮౮౪ 160 

ర్, తనతీక్లునఖంబుల చే, దనుజూ౦గ న మధ్య ముబును 4 దగ. అంచి జవం 

బున “బె కెగ పము వ త్రం? బును మూూయక్ ముందె; యిట్లుశబుద్ధినహిమ చే౯, 

FU దవ్వపైననుండి యా+దాన ఏమ వ్యాళిం గనుంగొనుదృవ్లి చేఖకను నిశాంతే 

శె ర్యంబునం బజెను$దాత్, ణస్టమున దాని ఛేదించి ముం వటి4విధమునం దన 

తనువును 'బెంచె; నా+4దనుజాంగనయుహవృదవయము వ్రయష్టల బాధశయంకురింప 

వివ్యాలించుచూ సరి4ది భుసలిలంబునం గూల; నిట్లా ఫకపి4కుంజ లేంద్రు 

"కే. వలన మృతిం గన్న సింహికళ4వలను మాచి 

యాక సంబునం దిరుగుభూ+తాళు లతని 
కిట్లుగాం జెప్పె; నోప్లవగేం ద్ర! యిపుడు 

నీవొనర్చినపని సాధస్ట్రసావవాంబు. ౧౮౭ 162 

క. వెనుసక్వ మిద్ది నీచేత న్వ్లు హాతమయ్యె నింక 4 ఛంణెనుకాద 

ర్శవయాపమగు. నళీష్టం, దును మంగళ కరము బొంళ4ముగం దీర్చు తేగ౯. 

తే, ధై ర్యమును సూక్షదృష్టీియు. 4 దక్వేనిక్చ 

యంబు నొనరింపంజాలీన4 యట్టి మతియు 

గార్యనిర్పవాణమున నకుతయు నీకు 

వలె నెవరికుండు గారస్థ్రంబు + వా(డు తీర్చు. ౧౮౯ 181 



ల్ల ఆంధ శీవు 

వ. అనియిటు లామహోత్తు లలిశవాక్ష ము మోజు దన్ను నెన్న6గాం 

డనపనిం దీర్ప(బూని విక4ళా సుకుమాడ్కి_ని నంబరంబున9 

జనియె జవంబుమోజిం గపిశస వ. డివ్వోధి నంబుగాశియో 

జనశతమించుమించు"* నె4సం'ి కిని దాటే యన్వలకా. ౧౯౧ 165 

చే. అలకు దరి, జేవె ననిశప్ప + ననువుపకెకు 
నట్లుగా దానిచెంతకు 4 నడిగి నాల్లు 

డెనబలం జూచుచు వచ్చటి+దివ్గ వృత 

పం_క్ం గాంచెను; బవమునీ + పట్ట వేక్క. ౧౯౧౧ 166 

చ జ-నిధితీర మంచ: గనశసక్య్ళము వొంగంగ ద్రాబుచుండిీ య 

బృలుమగం కంత బజెక్కు_కేరు4 వారము గాల గనొప్పు దీపము కా | 

మా నమునగంబునందుం దగు 4 ముంజుతీరోపవనంబులక౯ా ముదం 

బలరం *వీశ్వరుండు గనె; + నంకేట నంబునిధి౯ గభీరముకా. ౧౯౩ 197 

సీ, నాగరతేటమున 4 జలమయ భూము), వానియంకలితమ్మవ్రజము, జలధి 
పత్నులౌనదులను థీ బాగుగల జూచుచు నకు మహా మేసు+ కుట్టులొక్చి 
యాకాళమూార్షంబు 4 వ క్షగించెడు తసకాయంబుం గని సునూ+ క్షముతియాటం 
దలపోసె నివిగధిం; థీ దనువృద్ధిని మపీయజవమును గనుచు శా4శేసులు సంత 

కే, సంబున న్నను దెలియ గం4క్షలనకుందు 

రొకొ_ యనియిట్లు తేలపోని 4 యురుతరమగు 
తేనువ్రుం జిన్నదిగాం జేసి+క నుచు మావా 
మును ద్యజించిన జ్ఞానిర్కిని జెంంగి. ౧౯౬ Fy 

క, తనతొంటిహూపమును ద్యాల్చెళు నివ్విధిం దనువ్రునతండు 4 చిన్నది గానే 
యొనరిచి త్రివిక్కృమాకృళిం గొని పాదత్రయము నునిచి + కుతుకంబలర౯. 

క, బలిపెరువము నకంచుమ, చెంంగినవామునక నొంది +చిత్ర, గతుల మిం 
చులలితజలజామునివల్సె వెలసెను; నిట్లతం డచేక4విధముల స మిగుఎక, ౧౯౭ 

క 

క, వయేపనులకుం దగినటు, లాయారుచిరాకృతులను 4 నందుచు రిపులం 
చాయవడంజేసి జలవిభు, నాయవ్వలితటముచేరి + యూత్తాకృతిని౯. ౧౯౮ 

క. కనుగొని జరగందగునా, పనులను లోలోన లెస్స + బరికించి యతం 
డు నిజాకృతిం దాల్చెను; నిటు, లనిలజు6 డురుఖూ ధ శీఖర4మట్లుపొలయుచు ౯. 

సీ. ఆకాశముననుండి + యవనిపై శ్రే లాడునట్లుండి, లంచావ్వాశయమునం బరంగు 
నద్రియందు సమృన్షమై పిచిత్రములగు శిఖరముల్ వెలయం%0 4 జెలి శేత 
కోద్దాలనాళికరోర్వీరువాంబులం, బొలుపారుకూటముం 4 డలరుతనువ్ర 
తో చ్రాశె; నిట్లు వాళ4థోనిధికిరంబు నొంది యందత్యున్న4తో గృ గ శిఖి 



సుందర కాండము = ౨ సర్షము. 41 

నే. శృంగవ ందున్నలంకో పి4శీంచి తనదు 

తనువ్రును విదిల్చి మృగ పథ 4కతి నవల్బి 

యందు వ్రాలెను డనశ క్రి 4 యలర్వ "దనుజ 
ఫణియుతేం బూూరివుంకేమై 4 పరంగజలధి. ౨౦౧ i173 

చ అలయక దాటి యవ్వీలిత్యటావని వ్రాలి మహానుహాం ద్రును 
జ వలన గరంబుంబో లె ఘన4శసంపదలం + దులదూంగుచుకా డగళా 
విలసిలు లంక. గాంచి మది వేడుక నొంది స్వకీయకృత్యము౯ా 

సులలిశకీతిం ఇ బాటవము4సాంవునం జేయ: నెంచె నెన్ముది౯ా, 204 i714 

చుడు. హనుమంతుడు సూక్షుకృతి లంకెసమోపమున కరుగుకు. త్రలుం- 

కే. అన్నుహాబలుం డివ్విధి + నప్రధృమ్య,మైన జలరాకి నవలీల 4 నధిగమించి 
స్వస్థుండై. య ద్రికూటవి+ఫాసమానృమైవలంకను గాంచెను; 4 హహ ముర. ౧ 

* చ. తరువులనుండి వువ్పుసము¢దాయము వెంబయి రాలుచుంకడ వా 
నరతింకుండు గంభవవాశశండదనుం డాసు నువృష్టి దోంగ్భియ 
త్తరుణమునందు. బుష్పరచి+కం బగునాకృతింగల్లు కోకియ 

ట్రరుదుగ నొ ప్పె; చేవారుచి 4 యద్భుతవి కృమముం జెబంంగగకొ, ౩ 116 

జే, యోజనశెతేంబు నవలీల 4 నొక్కరీకి 

దాటి నిట్టూర్పు పుచ్చ కింశకయును శ్రమము 

నంద కాత్త్యను దలంచి నె4నైన యోజ 

నశతముల చాంటంగల నిట్లి4నాకు నివుడు. 3౨౪ 177 

క శత యోజనమంతటిచరి, మిలేగల నీయ్ధి యెంత ? 4 మేర్తే లని మా 

గతిం దలంచుచు దాంటంగల, మతివీరేసమ గ్రు గులుంక 4 మహి మోన్నతిచేక, 

క, ఘన ఏర్యము ప్రథితం మై, తనరంగ వేగంబ కంధి 4 దాంటి దనుజప 

త్తనమును గాంచెను నంతట, ననిలజు. డట కౌదసీలంబు 4 లయి నీలములై. 

సీ. వెలయుతావులను ని4+ర్మలగంధయుతములౌ వనముల ఇెనుతాలం4గననగువన 
ములను మహీరుహం4మేలం జెలు వా రెడుతో(టల, మజియునుళద్రు,.మనికాయ 
క్ ౨ లంబులం దగ బుశవ్బనికాయకోభికవనపం కు కులను జక్క 4గనుచుం చేజ 

ముల్ల సిల్ల గ మమ డాతండు నానినెల్ల ను దాంట్ 4 వనముల, నుప 
rr ఆ ద ద కానా. me వా లా ానాంతొల్యు 

1 దానవపన్న గాయుతం. ........మవొర్షిమాలినమ్-అనివూ* ము, 2 బభౌ పుషృమయో 
యథా-లఅనిమూలము. 



pe 

తే, 

ఆంధ శీ మద్రామాయణము డ్రి 

వనములం గాంచుచు౯ శే ల4మున వసించి 

దవుపనందో. చు నాననో4 త్తముమునందు 

నున్నలంకాపురము గాంచె, 4 నొగిం బ్రనూన 

పంక్తు అలరంగ నెంతియు 4+ భాసురముగ. ౮ 180 

నీవ మూాబిక : 

కనబడు సరళ వృశక్షముబను గర్హి కారంబుల, ఖ హార (రమ్య కరువు 

లను, బ్రైయాళంబుల + ఘవముచుళిండంబులను, మజ కుటజంబు4పను బ్రసిద్ధ 

ముగు కేవకవృ్భత4ముల. వి యంగువుబము, ౫ంధపూక్ష ములయి + కాలు నీప 

తరువ్రల, నేడాంకుఖురంటుల్క వేగసంబుల, బేవకాంచనం+బులను, బూచి 

యలరాకు కరపికశీముల్న నుజీయును బుప్పుభారమ్మనకు సుంత 4 ప్రాలి మొగ్గ లో 
లెల్లం జె“ బ+ీంద ముల్ నిండియుండంగు, , వాయువు | క చుంథబొంగి వ్వ 

ము _స్తకంబులు పలు (నూ కంపిం పంగ 6 దగు కృతుముల నితాం4తము చెలంగి 

వాంసకారంక్ష ఏ వాశనర్ధిజలద్విడాకీర్హ వముంయి పదో్లోశ్చలం4+బులు వెలయం౭గ 

నలరు జలాశ యం౪బుల, మనోవారములై వివిధంబులగు వన4వితేతుల్క, మజీ 

సర్వ ర్తుఫలపువ్పథసమువయంబుల నిండియున్నవృత.ంబుఐ 4 నొప్పుచున్న 

యుదాస్టనముుం గాంచె4వా.1! వానుమంకుండు; దనుజాధి పతియును+ ద్రా మవీరు 
మలరం బాలించు లం4కాహ్వోయపురమును దరిసె నయ్యది ర మ్యూ4సర సీజోత్ప 

లాఎంకృతంబగు 4 నయ్య గ డల గాలి వ్షను దెచ్చుట 4 చేసి రాము. 

డనీ చేయవచ్చునో 4 యని శంకనొందిన రావణు౦డువు నుపషోశ4 ౫ గ్కంబులె న 

చాపంబుబను బూని 4 సర్వస్థలంబులం జకియించు దనుజులు 4 నీరశము డను 

గాపాడుచుంపంగా 4+ నేపాకుచును; ముజి క చు కాంచనవప్ర 4కలితమగుచు( 

దెల్లనై పా శవ్రు బె 4 యుల్ల నిల్లు చుం ఆంధ్ర ముఖ ఖేబనంశాశములయి 

కరదం బుధ రతంల్య+ చాకచేహరబులం, గా లుపిథులు మెంచం4గాం దనరుచు 

*నట్టాలకళశతంబు 4 లమల పతా కాధ్యజావళుల్, 874 యట్టి లేకు 
లందుం జిత్సితములై 4 హాటకమయములౌ దివ్థి ఫో క ణముల ల + బేజరిల్లు 

* చున్న లంకాపురంబును + నన్నుతిగ నం 

జాలుదానిని రమస్టమా 4 స్వర్షితుల్వ్య 
మును గనుంగొ నెం బవమాన్మకనయుం డంతం 
బాంగడుశు భభ ననంబుల 4 బరిఢవిల్లి. ౧౮ 19! 

గీరిశిఖరంబున వెలయుచు, సరి లేక తనర్చు లంక 4 శ్వననతేనయు( డం 
బరగ తవురమునుగాం గనె., సుఠారినరపాలితమయి 4 సొంపు గులుకుచు౯. 

శే 
పతౌకాధ్యజమాలీనిం-అనిమాలముం. 

లాం జాల మాజా. బనాఅనారానాత్తా త కతలు లా న న =... 



నంుంకజరకాండమ? = ౩ సక్షము, 

తే. విశ్వుకర్న నిర్మెరిపంగ 4 విష్ణుపడము 
నందు. దేలుచునున్నట్టు 4 బో పడుపురిం 

గనియె: మజియును నాలంక 4 ఘనతీరమయి 

ఇ చర్యా జకఘువమై 4 వజలు చుండ. 2౦ 

సరికు యందున్న జలమె న4క్య మగు నంట 

రముగ వెబయ, శతఘ్ని కా4సము కయముబు 

పరాలములు శకము: ఖములై శ ,కాలుబుముజు 
లో 

లమలక రాభరణముల + యతిశథయిల. ౨ 
అ మా యం 

క. తరుణ్ముణివలెం జెలంగుచు, వరశిల్పములొప్పం జి త్త4+పాటవమునం జే 

28 

Ry 
శ 

శ్ 

మయ రహి౯ా మిం చెడుపురినల్హె నరుడగుచుం%౦గ డాని 4 నాశయ గాంచె౯, 

ఆ. చానియు త్తరమునం + దగు ద్వారమును జేరి 
ముదిని నిట్లు తలంయె 4 త్షాకువమూరి 

నెట్టుగాంతు లంక 4 చరతి. బొరనగు ? 

ననుచునెం చె; నిట్లు 4 వనుజపురను. ౨౨ 

elt . భాసురమై నికంబగుచు ఛీ భవ్యతేమంబయి యొప్పుచుంటం 7 

లాసపుళ్ళంగమట్లు గం జె4లంగి నభంబును దాయకు- చున్నదో 

నాసముదీర్ల భూరి భవన క పృతేకి౯ా దివీగూర్చె పోవంగా 

నాసంగొనంగం జోలుననోు 4 నట్లలరారుచుం జూడ జోద్యమై. ౨3 

2చ, కనుంగొన భీతినించు ఫణి4కాండమువే( దగు నాగలోక మో 

యన బెడిదంపురక్క సుబ + నావృతమై, మజి యెన్నరాక చ 

క_నిగలి నిర్మితంబగుచు! + బ్రాబుచు స్పష్టముగా వెలుంగు చుక 
గనుంగొన రమ్యుమై సివెక్( 4 గావురమై తనరాకుచుం గడుల. ౨౪ 

చ. థన పతికింతకు౯ా ముమపు 4 తావబమై; పెనుదంషలొెప్పంగా 

ఘనతర ళూలపట్టిస ని కాయము: క - ధరియించి ఛీతిక్ళ 

శత్రనువుల నొప్పు రాశుసులు 4 తన్ననయంబును గాచుచుండ నా 
గునికరజుష్టమౌ గుహగ: 4 గన్నడుచు౯ పచాలొప్ప మిగూాజుచుక౯ 9౫ 

తే. భయము గల్లించుచుంకం చా4ననియు వానిః 

గాంచి దాని నికి, జుట్టును 4 (గ్రాలుచున్న 

సాగరంబును జూచి రా4ఠ్ సవిభుండు 

భయదశత్రువునై యుంటః శ బరంగ నెన్ని. ౨౬ 

ist 

Ing 

90 

క, వానువుయు మది నిటుతలచెలా:, వవచరులీ యబ్దిదాంటి + వచ్చుట యరుబె 
స్తా 

కనంబడు నెటులో వచ్చిన, ననిసేసి సురాఘమైన $నప్రకిమంబుకా,. ౩౬౫ 

1 వృప,ప్రాకారజవునామ్-అనిమాలము. ౫ ఆచింత్యాం నుకృళాం స్పస్టాహ్-ఆనివెఖా' 
re 
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క, దీనికా జయింప శక్యం, జానే యిడ్రానిం చేర 4 నరుబెంచినచో 

వానరుల శేమిపం మౌాం;, గానకా రాకుంశ మేలు4గాం గనంబడెడు౯. ౨౭ 

శే, పిష్హమము దున్షవుంబయి 4 వెలంయుదిని. 

చాలనము చేయువాండు శాశ4వణుఃడు గాన 

నాలగివిభామిడళ నాడి4సకలకార్య్ష 

చును నర్చినయట్ట రాశముందు గడం. 2౮ : రికి 

"క్ల, చనుదెంచిననై నను ఫల,మును గాంచునె? 2 కూరచి త్ర4ముల డగువారల్ 

డనుజులు గావున సామం, బున దీనిం జొరంగరాదు + పో యెశ్లైనకా, 2౮౪ 
ఇ 

క, ధననంతులౌట దానంిబున దనుజులు వశ్యులగుటం + బోలదు, దర్పం 

బునం గ్రాలుట 'భేదంబున, డనుజుల వంచింపరాదు 4 ధాతీకునై న౯.౨౯ 195 

తే. బుద్ధి "రస్టములకా వీరు * పొల్చువారు 
గాన యుద్ధ మైనర్చి నీ4కామళ క్రి 

జయము గొనరాదు; ననచరశస త్రములగు 

వనచరచతుష్ట్రయమున కె 4 వవధి డాంటి, 9౯౪ [06 

సీ, శక్యవమా నిర్ణర+స త్తమపౌత్రుయా నంగదుండును నీలు $ డస్మదధిపుం 
డైనను గ్రీవుండు + నేను నీనల్వుర నుబ్టిని లంఘించి + యనురవురిని 
జొరంజూలుదుము మజే + యొరులకుంల గాదుసూ; యూవిభారంచబివు4డేల నాకు 

యుర్వోజు జీవించిశయుంటయు లేమియు నెప్పుడు తెలియనౌ + నప్వుడా మె 

శే, గాంచి యన్వలం జేయనె + కార్య మేను 
దలయె చనటంచు నొకముహూ ర్రంబు మదిని 

జక్క జింతించి యాకవిశ+న త్తముండు 
తద్దిరీంద్రకూటంబునం 4 వగ వసించి. 3౧౪ 191 

న శ్రీరాముని యభుష్టదయమె, కోరికగానుండె; వుతియుం శగ్ఫూరులు గనుజుల్ 
భూరిబలాఢ్యులు గాన్రవ, నేరీకిం ద్రమాదపడక 6 యీవురవరము౯. 334 

క. కాపాడుచున్నవారిపు, డీపురి నీకూఫముననె 4 యేం బొచ్చుటకె 
ట్లోవుదు శక్యం బెటులౌ;, గాపుకుషులు భూరివ్ర్య4కలితులు కరీనుల్, 33 

చే, చండ తెజోవిరాజితుల్ + సమధికబల 

యుతులు రాకునులౌదు; శే 4 నుర్చుతనయ 
వెదకువాండను గావున + వీరి నేను 

వంచన యొనర్పకుండం గ4వ్వదు నిజంబు. 55 200 
ance Lat ie aan nanan ఇటలా పాతాల తో 

క్ష ప్రాహ్యాపి సుమవోజాహుః కింకరిస్యుతి రాఘునిః-ఆనిమాలము. 2 ఇట వ్యాఖ్యానాఖి 
చ్మాయము చేర్చి వ్రాయ లుడివదని యొజణంంగునది. కాన “అవకా శో నసాంత్వేసక్టి భాతుసే పుష్ 

గమ్య రే) తమతో కే మున శేషియర మింద గలదని తేలంసరాడు. 



సుందర కాండము ౨ సర్షము, ఖ్ 

క. జెలిన్యు.( డెలియనిభమాపం, బలరారం దాల్చే సొప్ప4దగు నీకృత్యం 

'బెలమిని సాధింపంగ నేను లంక నీరాత్రిం జొత్తు+ను వెరవు మోఆకా. 3౫ 

చ. అని యిటులెంచి దేవతల4కై న నెదుక్పుగళాక మొస్పులం 

కను దిలకించి పీక వెద4కందగుపకి,_ దలంచి పప్మజు క్ 

దనమదిలో. డలంచుచు ని(తాంతము నూక్పులం బుచ్చి యంతటకా; 
జనకజ నేయు పాయమున + సాధుభయంకరుండై దురాత్తులై . 5౬ 202 

క, తనరారెడు రానణునకుం గనంబడ కుండంగం జూడంశగట్లుదు ? శ్రీరా 

ముని విదితాత్తుని పనియిది, వినాశ మెటులొందడళుండు ? 4 విధిగలియెబ్లో ?. 

కం జనక్జు నాకలె నొరులకుం గనలయడకుండంగ వే నొతండనే చూడం 

గను బొనంగు నెట్లు! ప పని చే,నినినై న మదిందలంచి 4 చెతి జేయందగు౯. 3౮ 

*వీ, సులలితోపాయముల్ 4 సొరిది బ్ర యోగింప సీంచుమించుగ ఫలి+యించినట్టి 

కారస్టంబులును, వివే+4కరహితుండ గు దూతచేకికిం జిక్కెనేం 4 జి త్ర రీతిం 
గా నవియుము బేశథకాలవివోధంబు నొంది చీకట్లు నూశరోన్టిడయమున 

నశియించునట్టు వి(నాశంబు నొందును: గారవింయస్టీది యి దశకార్యు మనుచు 

చే, రాజమంత్ర్రులు గాడీ ని¢ర్ల యమువేసి 

నట్టిసదు పాయములుగూడ గ నజ్ఞాండై న 

దూతనొందిన నవ్వియుం 4 దోకన చెడి 

విభునిసై తము చేయు వి4వేకరహీతు. 3౯4 205 

కే, దూతలు పండితమానులు, భూతంపతికారములను 4 బోకార్తుకుగా: 

యీోకజీ లంకం జొచ్చుట, యె తెజంగుననానొ యిప్పుడే చొరందగునా, 

చ, గిరిపయి నిప్పుడుండి నిశ 4 శవలకశ కిని జొచ్చుటొప్పు నౌ 

పురమును దీని నెట్టు కనంశీబోలును 1? ? రూపమిచేవువో ర్హ రమె 

పరంగునొ యల్పమౌాతనువు + బాగొ, రఘూ  తృముకార్య రీతి యె 

క్కరణే నొనర్పంగాః జడక 4 కాలగలదో యిది యెట్లు సాగునో. రం 207 

కే. ఎట్టు లవివేకియనునాను 4 మేను బొంద 

కుండ (గలనో, యపారము 4 యొప్పు జలధి 

చడాంటినాండ నిదెట్లు వర్ణం బుగాక 

యుండునో, యెమిచేయంగ 4 నొప్పుగనునొ. ఈం 208 

క. దనుజులు ననుంజూచిన చో, దనుజేం ద్రా నర్థ కార్య4తత్సరుండగు రా 

ముని కార్య మెల్ల (జెడు, నకొ, దనుజులు గుజుతింపకుండల క దగ నిచ్చోట౯. 

* భూకె శ్చార్థావిపద్యంకే డేళ కాలవిరోధితా;ః, విక్స్ బం దూత మాసాద్య శమ న్ఫూర్యో 

డయే యదా, అర్థానర్థోంచేళే బుద్ది ర్నిళ్చితాపి నకోభ తే-అనిచనాలము. దీనివ్యాఖ్యానభాన మిట? 

జేర్చంబడుటచే న్్ సపడ్యము తెప్పపలనిశచ్చినడని యెజుంగునది, _ 

1ల్6 



26 ఆంధ్ర శ్రీను ద్రామాయణము 

క, మెలంగుట యశక్యమే యగు), ఖలుండగు రాతనునితనువుం 4 గాంచిననై న౯ా 

స్థలమున నిటనుండుటశే యబలవియు గా డన మాప 4 మందిన నగునే. ౪౩ 

న్స్ బలవంతులగు రాతమ4సుఎకెజుంగంగరాని చేదియులే దంగ+హీనుం దైన 

వాయువుకూడను $ వారికీ డెలియక, లంకలోం దికుగ జాం కటంచుం 

దలజెన; నాజొొంటి4కనువువ నిందుండదునయెని నే విపశత్తును గనుటయ 

గాక నాసాస్త్రమిస4త్కార సంబుమం జెడ; గాన నాసవాజమా $కాయ మిప్పు 

శే ,వాసీముగ నొనకించి శ్రీశరాముకాక్యి 
సీద్ధిగొ ఆకుం చి, యామను 4+ జెబంగ్ లంక 

శే డు శనింతుం జొరం దగ4నివగు రావ 

ణా భిహలికం ంక న4త్యద్భుతముగ,. రకళ 211 

చ. ఒరులకుం గానరానియటు 4 లొప్పెడుశ_క్తిని రా క్రిం జొచ్చి మం 

దిరముల నెబ్ల ౬ జక్క నిగతిం బరికించి విచేవారాట్సూకం 
బరమగుణాని' పతం గనుదు: + బాగుగ నంచు. దలంచి వుడా 

వారితిలకుండు సీతం గనుశనావ్భతి నూకడు ్రుంకుకాలముకా ౮౭ 219 

కో కనిపెట్టి యుండె: నంతట, నజూ పుండు పశ్చిమౌాస్టి 4 వ్రాలలో రాత్రి 

వానుమయు విడాలవో త్ర ము, తనయంగము నొనంండేని4కాం జి త్ర ముగ౯. 

చ, కననయి ఏర్యయు క్తుండయి 4 (కాలును గావున నా ప్ర దోషమం౦ 

దనితరళ క్షి బె కెగని 4 యద్భుకమై సువిభ క్ర కరాజమా 

ర్షనికరమై ' చెలంగువుకి( ఖీ గమ్మగతిం బొరంయూనె లీలమై 

ఘనతరపౌధపం కుల నిశకామము చూడంగ నై యపారమైం, సం 214 

కే, కనక మాపమయ స్తంభ (ణము చేత 
గాంచనమయంబులా జూల4కముల చేత 

నగర మయ్యది గంధ ర్వ4ళనగరమట్లు 

తనశె; మేశలంతస్తు లే4డెనిమిదలర, ౫౧ 915 

శే, సృటికముల చేత దివ్య కాం! చనముచేత 
నలరుతావ్రులు చెలువంబు 4 గులుక లంక 

వెలయుచుండెను: నుజి రాశు4సులగ్భవాములు 

దివ్వవై డూర్యరత్న చికి, తము లగుచు. ౫% ఇగ 

కో విలసికముకాజూలం యుల నొప్పు ప ప్ర చేశములను + బొలిచెను, రక్ష 
స్సుల గృవాతో రణములు వెం,పలరం౫ం౭ జి శ్రంబులగు చు* పొవముములగుచు౯, 

క్త దను జేంద్రు పురము నెల్ల్తెడ్కలను చెలుగంజేయుచుం డె, 4 లలనామణి నీ 
తను జూడ నుత్సుకుండై , వనచరకిలకుండు వానుమ 4 భాసురముగుచు౯. ౨౫౪ 



సుందరకాండము = ౩౨ సర్గము, aT 

తే, అద్భుతంబగు నాక్ళతి 4 నమరి తనదు 

మహిమ మింతనిచె చెప్ప నే4మాత్రమైనం 

కరముగాక చలంగుప4 శ్రనముల గాంచి 

సంతసమ్ము విపూడంబు 4 సమముగల దగ. ౫% ౨19 

సీ తెబ నె యమత్యున్న+తిం కగినవిమానజాలముల్ దీపింపం, 4 జూరుక నక 
జాలతోరణములు 4 చక్కగా వెెయంగం చ ఖ్యాతి వెలయ రాశవణుభుజాభీ 

పాలీతంబయి మహోశ4 భయద రాక్ష ససమావృతమయి చూకంగ4నింపునొ సలు 

పురమును గని కవీథ4శ్వురుండు మోదము ఏవిపాదమునొం చె శేరాజు4తానుగూడ 
కే, నతనికి౯ సాయపడునట్టు 4 లవుడు తార 

కాంకరంబున వెల్లుచు 4 నాత్మ కాంతి 

నెల్తెకల వెడ(జల్లుచు థీ ను సిల్లీ 

-పేబలకొలందిని గిరణముల్ 4 వింతమెజయ, ౫2 eo) 

క. ప్రాచీముఖమున నెంతయు. చోంచెను; శంఖములు దమ్మిితూంక్లును జ్నీరం 
'బేచాయనుంకునట్టుగ, నేచక్కనికాంతిం బెకి 4 నెస గౌడుచంద్రుకా. ౫౭ 

కే. సరసునం జనుచున్నట్టి 4 సన్మరాళ - 
మట్టు వనచరకుంజకుం 4 డమలశశళ్ని 

గాంచి లంకం బ్ర, వెళించి + కార్వసరణిం 

దీర్ప మదినెంచె ఇరామభళ4 క్తిని జెలంగి. ౫౮ బలై 

రెండన సర్లము సంపూర్ణము. 

వ సర్గము, 

రుడు లంకాధి దేవతను జయించి హనుమ లంకలో. బ్మవేశింప ననుమతిని బొంముట. శుకం 

చ. జలనీధిలంఘు నాదిగుక4నాహసకృ త్యము లెల్ల 6 జేసీ యు 

జ్ఞ వ్రలతీర సత్వ మొప్ప మతిశకశాలి మరు త్రనయుండు లంబనా 

మలలితభూధ రంబున నను స్ప సమహీరువాముల్ నితాంతము౯ 

వెలయ(గ వంగియుండుటను 4 వ్రేలుచునున్న ఘనంబులాగునక 

జయ చు నున్న శృంగమును + చేరి బలంబును బూని యంతటళా. ౧౧ 228 

క, చాగుతరకాననంబుల్క వారిని జెలువారి దనుజ+4వరపాలితమై 

చేర నశ కన్టింబగు వురి, మాపుతి నికి జొరంగంబూ నె 4 ముతిమహీ మముసక్, 

చ. పురమది శొరదాంబువముం + బోలి సుధామయమైన మందిరో 

త్మ_రముల మోటి, దానవుల 4 గాఢరవంబులు వారిరాళి ఖీ 
rr 

* రామభ కిని జెలంగి-ఆనునది హెచ్చుగా నిట జేర్చయబడుట ఇప్రుకృ క స్థవిరద్ధము గాదని 

యెటుంగునది, 



శ 

bse ఆం శ్రీమద్రామాయణము 

కరరవభంగిగా వెలయం, + గంధిమకుక్పరి సేవితంబు నై 

పరంగుచునుం దెం; బున్ఫభట4వారమహోార్భటు లుణవనిఎు (గక, ౨ 2325 
వా ౧m ౧) 

*క ధననాథుప త్తనంబయి, తవరలెకు విటపావతివలెం + దగి, తోరణపం 

_కీని గాలు మ త్తవారణ, ఘనతం జెలువారి రుచు౪( 4 గాలుచు వెల సెక్. 

కే. వాండుకదాప్టంచోకణ4పటల మలక, సర్పములు సంచరింపంగ 4 సతేతేగు ప్ప 

మైన భోగవకింబోలి 4 దానవాళి, సంచరణరశీ,తేంబయి 4 మించుచుండె. ఈ, 

నీ. ఉత్పశ్నదివ్య చేహోత్కర మూ )౦బునను, విద్యుదుడ్డ ప్రల4ఘననికాయ 

మంతేట(బర్వంగా 4 నమలతా గామార్షమున ? బ్ర కాళశించుచుశననయ మొలయు 

మందమాకరుతే ముల4మంజులతరమునై యమరావతింబోలి + యలరుచుండె(; 

గనకమయం౦బయి 4 కడువిపులంబయి వెలయు వ్రాకారంబు + నలిగి విమల 

జే, కింకీశీజాలరవము* € 4 బొంకముగను 

గాలు ధషృజముల శోఖిల్లి, 4 వాల మచుల 

మించు లంకాపురంబువు + గాంచి వేగ 

దానివ్రా కారమును జేలె. 4 కమి మిగులం౫, ౭ జని 

క పురమును నాలుగుదెసలం, బరికించి మరుత్స్చుతుండు 4+ పరమంబగు న 

శ్చెరువుం బొందెను, మజి య,ప్పుర మష్టాపదక వాట4పూ గాన్వితమై. ౮ 229 

జే, ఆఅవములవె డూర్వ వేదిక 4 నుర, స్పటిక 
ర p 

వజ్ర ముక్తామణో వ్యూహ +భానమాన 

కుట్టి మంబులు చక్కంగాం 4 నొమకరుమిగుల: 

ద ్ పహాటకనిర్వూ వాశకేతులు వెలయ. ౯ 28 

కే రజకేరచితంబు లగుచు ని4ర్మజము లగుచు( 

బొండురముల గునట్లి 3 పె *భౌగములను 

గాలి వె దూర్యసోపానకలిత మగుచు 

సృాటిశాంకరహంనువుల్ + భౌాసిలం దగి. F ౪ వక 1 

సీ ఆకాశమున కేసథనట్టివె శుభములై, తగు చతుళ్ళాలలు 4 మిగులం గ్రాంచ 

వథఖీ. మ యకారర4వంబులు పాలయంగ, రాయంచ లెల్లెడ 4 రాజలంగ 

వెలయు బంగరుద్వార+4ముల. జెన్నుగాంచుచు, వాద్యునిస్వనముల4భాసురాభ 
రణనిస్వీనంబుల 4 రాజిల్లుచుక౯ శ కృపురమును బోలి విభూకి మెజుసీ 

కే. యాకసంబున కెగరెడుశనట్టులున్న 

దివ్హభ వనంబులం జక్క. 4 దేజరిల్లి 

యున్న లంకాపురంబును 4 సన్ను తంబు 

గాంచి ని హానునుయు సంత్ మ4కలితుండయ్యె. ౧. ౧౩ ap 
TIT I I] 



సుందరకాండము - 3 సర్గము. 99 

చ దనుజవిభు పృ పాలికము ఛీ తద్దయు రమ్యుము మంగ శౌెకరం 

కే, 

ర్ం 

చ, 

చ, 

బును నములంబు సంపడల4థమూలమునై శగు అంకం గాంచె యాః 

యనిలసుతుండు విర్యయ.తుం + డాత్త్యను నిట్లుతలంచె నెం. ప 

త్తనమిది యాయుధంబులను 4 దాల్చిన రావణుసేన లెల్లెడ౯. ౧౩ పైక్రికి 

తనుం గాపొడలగ నొ ప్పెడు6, గనుక మ జెవ్వండుగాని థీ కడుబలముననై 

నను నెదిరింపంజూలండు;, ఫఘునులగు కుముదాంగదులును + గాని బలమునకా, 

_ శకవినరుండొ సుపే.ణుండు 4 గాని మతి యు 

లాలు మెందదివిదులును 4+ గాని యప్ప 

వేళ్ళమౌా దీనిం బోరాడి + వి కృమముల 

బబసి గెలిచిన గలువంగ 4+ వచ్చు నొకట. ౧౫ విద్రిగ్ 

. బుతుండు శేతుమాలుం, డక్షయబలళాలి భాస్క_4గాత్శజుండను వా 

రతవిభోండు కుళధ్వుజుం, డీమోత్రముగట్లు నేను * నేడ్రెజ దీని౯ ౧౬ 286 

గెలువంగవచ్చు ననుచుం, డలంచుచు ఘనభుజుండు కౌర్య4ధాముండయి శ్రీ 
కలితుండగు శ్రీ రాముని, యలఘుపర్శా కృమము, రాము 4ననుజునిబలము౯, 

మనమున దలంచి వార్ష ౦, బునుబొందెను; మజియు దనుజ4పురమిదియందం 

దును జెక్కినరత్నంబుల, ఘనరుచులే మేలిచీర4గా నొప్పార౯. ౧౭ 289 

వస్తువుల నుంచుగెవాముల్ 4 నిస్తులావ 

తంసములుగాంగ, మిగులు యంత ములశాల 

లతిఘున_ స్తనములు గాంగ + నమరం బ్రమద 

పోలి నొప్పెను భూవణశభావీతయయి. ౧౮ బప 

వలసిశవు ణి కాంతులు నిర,లములుగా చెనడి మండిశరంబుల తిమిరం 

బులల చాయం జేయ నొ ప్పుడు, నలలంకను దనుజవురము 4 నాతండుకాంచె౯. 

కనీయిటు లావురిం జొర 4 గాంతుం జెలంగెడు నమ్మహోబలు౯ 

వన చరపుంగచు౯ ఘనుని 4 వాయునుతుకా నిజమాపయు క్రిచేం 

Xనియెను లంక; యి ట్రసుర4 కాంత సుపాలిత యట్లుచొచ్చునా 

తనిం గని భీలికృద్వవనశగర్శనయె యటలేచి నిల్చెం చా౯. ౨౧ 241 

వారివరుయమోలం గన్చడి మశివోరనముల్ నిగుడంగ నిట్లనుళా 

దగర పడి; యోవనాఎలయ! యెశనండవ్రు నీ విటు లేమిక్ళళత్య మి 

ప్పురిగలవాడవై చొర + బూనితి? వంతయు దాంసకుండ ని 

త్తరుణమునంద చెప్పు *మసు4ధాగణముం డగునంతలోపల౯ా. ౨౩ శ 

'కే, వనచరుండను నీవెల్ల + భాగములను 

హే 

దనుజనాభుని సుభటు లుశద్దామరీతిం 
re ale Te, Tr Te] To nm 

+ యాషత్నాోణాధ కంతి తే-అనిమాలము. 



ఏ0 అంధ, క్రీ ముద్రామాయణము 

గాచుదుండు నీలంకను 4 గడి చొరలో 

నలవి నీకెప్పటి! నెట్టు + లగుం డలంప, ౨౪౮ 

చ. అనిన చియించుచాం దనదు 4న ల్ తలంబున నున యట్టి అం 

కను గని వి నీకవమ్వుం కగు 4 గాలికషమారుండు పలె,_ నట్టు; లో 

వనితరొ నివు వన్నిచట! + బృళ్నమొనర్చినవా ర్తల్మైనీ 
చో cn 

కనువుపకంగ నున్నయటు 4 లాక్భోతేం జెల్పకలాన్ ముందుకా, ౨౫ 44 

ఎ as 

1 వికృత నయనముః లిటు + వెలయు నీనెవ్వ తె), "వేల జ -ప్టరనీను ఖీ నచటనున్న 

దాన? వేల నన్ను 4 దాకుణగతి న,గించి పల్క్మె_ చే 4+ చంచలింప. ౨౬ 

చ, అనువానుమంతు వాక్యముల + నాపూరపాలిని కామహ సముల్ 

గనయలనాది యఫు ముని 4+ కనుల నా తనితోడ C గుద్ధ్దయె 

యన్ యె! గథోరరీతి; దన+వాధేపుండై. మహీ తాత్తుండై జగం 

బున వెలు గొందురావణుని 4 భారికరాజ్ఞను చాలు 'నెప్పుడుకా. ౨౭ 216 

. నను నెదిరింపంగ నెవ్వక్కకిి సాధ్టముగాదు; నేను + గేవలశ కిం 
గొని యిప్పురిం బాలింతును:, నను నెన్నక యీపుదంబు4నం జొచ్చుటకు౯., 

UX 

చ, ఆలవియ గాదు నీకెటుల 4 నై నను, నీదగు ప్రాణరాజి ని 

ముల నిట నప్పగించి తగల 4 బొందంగలావు 3 సుషు కి? జాలణాం 
దులువ ప్లనంగమా యుదధిం 4 దోంచెడులంక యనంగ నేన సూ 

నలుంగడలం బురం బిదియు + నాపరిపాలితవై చెలంగెడి౯. ౨౯ 248 

క. నావృత్తాంతం బిడియ, నీవడిగిన యట్లు నీకు 4 + నేం జెప్పిలి; 

చావని యవ్వాకన్టంబుల దా విని దానికా వధింసంశీదగు యళ మునక. 309% 

కం నిరతుండై వేజ్ొకభూ,ధరమువలెకా నిల్చె; పాయశేనయు(డు కవికుం 

జరుండంత వక్ళృతతనువునం, బరలెకు నాతరుణిం గాంచిథబలయుకుండగుటకా, 

క్ర, తేన బుద్ధిబలము వెలయంగ, ననీయె నీటుణ్యు నోనసిబంక 4 సాట్టప్రాకా 

రనికరములం దోరణములం, గనంగ మునోవారవు. 056 4 గాంచేడు'వేడ_౯. 

క. చనుడెంచిరి నిచటికి లంకను జూడంగవలయు నగెడి 4 కాంగ్ మిగుల నా 

నునమునం గల) దింక నీప్క త్తనమునం గల యుపవనములం 4 నగువనరాజికా, 
తే, కాననరంబుల నంతటం 4 గ్రాలుచున్న 

సౌధములం జూచుటశకె మహో4శను మనముసం 

బూని యిటవచ్చినాండను; + నే నన విని 

కామరావిణో యైనలం+కయును మరల, కర్మ ల్లి న ్రి 

క వరుపాక్షురముగ . నిట్లనె;, సురవై రిగణ ప ప్రభుండు 4 కూరుండగు శ్రీ 
Pe Pa వ, 

1 కిమర్థం చాపి మాం రుణాశ నిక క్ర రసయనీ దారుణా- ఆన్సిమూ, 



క, 

కో 

క 

సుందరకాండము = 3 సర్షము, 81 

కరరావణుండు రతీం,ప రహీం దగు నీపురము, నశభవ్యమనీపా, 3౫4 251 

నను గెలువకున్నం గనుంగొనలగ నళక్యము నీకు. దుచ్చ4+కవి; యనవిని య 
న్చునచరతిలకుయ. దనుజాం,గనతో నిటుపల్కె వినుము 4 కల్యాణి ! తగ౯. 

విను నే నీపురవరమును, గనులారం గాంచి తృ ప్రి. గని క్రమ్మజు వ 
చ్చినదారిననే బేయెడ;, వనవిని యాలంకోయు౯ా భ4యంకరరీతి౯. 32 

ఇనునాదం బొనరించుచు, ననచరు నజచేతనే జ$వంబుకం జఆజవెలా; 
వనితాభ్బశతా డితుండై , వవచరతిలకుండు వీరర్ధిశనం'ం:6డ మిగుబలా, 3౮౪ 

తే, అఅచె; నంతటం బవనుని($యాత్శజురడు 

క, 

వామహా సాంగుళుల నెల్ల 4 బలిమి. వికి! 

లించి యా గృవామున మేను 4 చంచలింపం 

బొడిచ దానిని బిడికెటం 4 గడురయమున, ళం బిక్దై 

వనిత యిదియంచు' దనమనుమునం. దోందుట గాథరోవశముకు బూని మృతొం 
గనంజేయక విడిచెను నృవ్వనితయు నా దెబ్బచేత + బడలి ఏవశ యొ, రం; 

కే, అవయవంబులు చలీయింప 4 నతివిక్ళ కము 

pr 

చ, 

గా ముఖంబును గన్నులు 4+ గవంబడంగ 

a . జవమునక౯ భూమింబజ యం; జ్ఞ వరుండై న 

హనుమ భూమిని దబ్రైల్సిన4యతెనం గాంచి, ర౨ 220 

ఘనతర లేజస్వియు. గా,వున నిది స్త్రీయాటం జంప4బోల దనుచు దా 
నిని గరుణించెను; బినపకా దనుజూంగన లంక మిగులం 4 వ శఆపడుచు౯. 

తేడంబడు నతరములతో., గడుళీతిం బొంది యతనిం 4 గాంచి వినయముకా 
బెడగ్గా యలరలం ఒలిక౯, బుడమి మహోబలుడ వీవెళపో ఘనభాహూం. 

. సౌమ్య! కృపాఢ్య ! 'పశ+సక్నుండనగుము, ప్లవంగన త్తమ, గావ4వలయునన్ను 
థై ర్యనంతులు మవా+ త్తరసకవ్ర యు కులు, నగువారు వనితల + నంత మొందం 
జేయ రాదనుశా, స్ర్రు+సిద్ధ మా నియమంబునను నిల్లి యుందురు 4 కనుక నన్నుC 
గాపాడు, మిందు న$% రరూపమునం గానంబడులంక యిది యేన4ప్హ వగవర్య 

. యోమెవోవిర ! వి కృమం4బొప్ప నన్ను 
నని జయించితి ఏవు; టశహాయును నాకు 

మునుపొసంగిన వరదాన4మును దగంగ 
విన్నవింతు యథార్థమై 4 వెలయు నద్ది, ర౬ 29 చన 

వినందగు దానినీన్ర మును + విక్రమ మొస్పంగ రావణుండు పెం 

వున డదెసలకా జయించుతజిం 4 బోలనికృతళ్య్ళములెన్నొ చేయగా 

* ననాద సునమువానాదకొ-ఆనిమాలము, 



రో ఆం ధ్ర శ్రీమద్రామాయణము 

గనుంగొని నందిముఖ్యులు నిశ కామము కోపమునక౯ా శవించి రీ 

దనుజునిలంక నాశశుగు( 4 దప్పక యిప్పుడె యంచు నంతటక౯ా. ర౬4 26 

క, విని నే నాళాపంబును, ననజజుకశ కేగి భక్తిం * ద్రార్సించికి నా 

కును నాశము లేకుండ, ననుగ హీంపందచగునంచు + వంత నజుండు౯. 285 

చ. ననుంగని యిట్ల్టుపల్కె, విను + నాశము తొడనె లేదుగాని ని 
న్ననీమొన నెఫు వానరుం డహోర్యబలుం డొకం డజేసచెంచి వే 

దనదుపరా కృమంబువ ని+తాంతము నోర్చునొ యంతనుండి యీ 

దనుజులకు౯ భయం బొలయు. + నప్పదు వొమ్మనిచెప్పె బ్రహైాయుక్. ర౭ 

కే, సౌళ్యు నీదర్శనంబున 4 శతధృతివిహీ,తమగు కాలమువచ్చె; సత్య మగునజని 
పల్కు. దానికి భంగ మెశివ్వీరుననై నం గలుగు దవనిజం బెచ్చిన4కారణమున, 

క. ఖలుండును రాతశ్తసనాయకుం డలముబలుండునె న రావ4థణాసురునకు ని 

మ్లుల నెల్ల రాక్షనులకుకా, గలిగె వినాశనము తీర్పం+గల మే దానికా. ర 

చ. కనుకనె రావణాసురుల. డఉఖండబలంబున నేలుచున్నలం 

కను డగ దీనినిధై చొరం+గాం దగు నచ్చట నీవు చేయంగా 

మనమున నిశ్చయించిన స4మ _ససుకార్యములక- జవంబు నొ 

య్యనంగొని చేసికొమ్ము; ప్లవ4గాధిప! యిప్పురి జాపసంళతి౯ా. ౫౦4 269 

చ. తనమహిమంబు దూలంగ నుశదారబలాభ్యు(డు రావణాసుకుం 

డనయము గావనొప్పునదిరా నివు డ్ప్పురి స్వేచ్చంజేరి యా 
జవకజ సాధి నిచ్చమెయి 4 సర్వగృహంబుల నంచరించి యెం 

దును దగ సడ్డు లేక మదిం 4 దోంచినయ ట్లరయంగ6 బూనుమా, ౫౧4 270 

మూడవ సర్షము సంపూర్ణము, 

రో- వ సక్షము, 

చుడు హనుమ లంక లోనికిం బోయి వెదకుట. త్రుథుం- 

క ఆనిపలికె నంతం బవనుని, తనయుండు తేజస్వి కీశ4కల్లజాం డటం బ 
_తృనరూపం గామరూవిణ్కియునునగు నాలంక శకెెర్భ్టశ4మొప్పుచునుండ౯ .౧ 211 

క అనిలోన జయించి జవంబున నె నుహాబావాం డతండు 4+ పొందుగ ద్వారం 

బుననుండి దానిం జొరకయె, ఘనమొ ప్రాకారమును ద+గళా లఅంఘీంచె౯. 

చ, ఆరిపురముం జొరం దలంచు4నాతేండు చ్వారమునుండిపోవ న 

_త్తరుణమునందు6 గార్యమది 4 తవ్పక పాడగునన్నరీకి న 

మిట 6 జేక్చంయబ Gm, 
| ల వ 



సుందరకాండము . ఈ సర్గము. వికి 

ట్లరసి యతండు సాలమును 4 నాగతి దాటి వుర ప, వేశముం 

గరమునుర_క్లిజేయ మదిం4 గృన్నన నెంచి వనీతబుద్ధియె. 9 978 

లో కవీనాధునకు హిత+కాంతీయై యుండుట శత్రువినాశసూ4+చకముగాంగం 
బ్రైప్రథమంబున 4 వామపాడంబును బగవానితలనుంచు+ పగిది లంక 

యందుంచె; నిట్టు ల4య్యునిలసూనుండు సత్వసంపన్నుండై రా, కి (సమయమందు 
మా -క్రికపుహ్పసం$4యు క్ష క్షమా రాజమార్లంణును జొచ్చి చక క్క నిది యగుచు 

శే, రన్యుమై తగు లంకావు4రంబు నెల్ల 6 గబయః దికుగంగసా గె లం+కాపురమది 
నృ త్రగీతాదిసదాగ్టద్య 4నిస్పనముల, మిగులు నట్టవోసంబుల 4 మించుచుండె. 

వ్రి mn ఐరావతము(బోలె + నమలమై వజ్రా ౦కుశనికాళశముల చేతం 4 జాలం గ్రా 

మగశాలవిండుచే 4 నిగనిగలాడెడు భవనంబుభొప్ప న4బ్దములం గూడి 
నట్టియా కాశ మళీట్ల౦ద మై భాసిళ్లై మంగళ ప్ర దములై 4 “ముహిమం లాలు 

నసురోవాంబుల 4 4 నతిసితా బ్రంబులన ల విచీత్రంబులై 4 ప్ర బలి స్వస్తి ని 

కము వ్య మానప పద్యము లనుప ద్ధతులను సూడ కట్టంబ+డినముహీశ 

తే. వార స్టములచేత భూమితం4బగుచు నబ 
సంయుతాశకాశ మట్టు ప్రశస్తి సిం గాంచె, 

నట్లు స్క, నహితకరుం(డై రఘూద్వో 
హాని సుకార్యము గావించు + నూవా చెల. 2 216 

క, తనుకాంతిపెంపుమోజుంగ, ననిలజు. డప్పురిం చిరుగుచు 4 నలిచిత్రములై 

తనరెడు సువుమవూాలల. జ,క్కనివిధమున నొప్పులంకం + గని వార్షించె౯. ౮ 

కం వరుసగ బ్రకిగవాంబుల, కరుగును నందందు బవనుమధాకారములం 

బరంగుగ్భవాంబుల గాంచెను;,మరుత్సుతుండ ౦ందుమిం చు4మడ మున బ్ర మనల్, 

జెస్సీ - ఉరసుకంఠమ్మును + శనిరసునాంబడు మూం౭డుస్థానంబులం దగ 4 జననమొంది 

నట్టి మం ద్రంబు ను4ధ్యమ తారము లనుస్రరంబులతోంగూడి 4 రంజిలునటు 
సురలోక ముందు న+చ్చరలక్ట: లతిమనోవారముగం అాడంగ 4 నట్టిగాన 

మును వీనులారంగ 4 వినుచు నవ్వలం బోయి; ధనవంతు లె నట్టి + దనుజవరుల 

గృవాములందుం జరిం చుశనింతులకాంచీరవంబుల, నూవురళశధ్యనుల, వారు 

శే, హార ససోపానములవిరా(ద 4 నలరుచు6 దగ, సంచకింప జనించెడిశస్వర్ల నూపు 

రాదిరానంబుల, బుజంబు 4 లప్పళింపం గల్లు నినదంబులను సింవాళగర్ణనముల, 

కో వీనియె౯ా; మజియును జపముల,నొనరుచుతతి వారుపలుకు4నురుమం త్ర ములక౯ా 

దనుజగృవాంబుల వినియెకా, హానుమ మజణేయు వేదపకనళముంచు నిరతుళై ॥ 

1 తాం చిత, మాల్యాభకణామ్-ఆనిమాలము. 2 కు శ్రాన మధురం గీతం త్రి ర్రిశ్ఞేసాహోటాక్ 

నమ్-అనిమూలము, దని వార్టఖ్యాభిప్రా య మిట జేర్చి వ్రాయంలడివదని లె రటుంంసపనది ల 

శక్ష్గాళ్లా 



క్థి4 ఆం ధ్ర క్రీమ ద్రామాయణము 

క, ఘనముగ నజిచెడు నసుకుల, దనుజేంద్రుని బోగడుచున్న 4 దానవులను గాం 
చెను; మజియు రాజమౌారక్షం,బున నిండుగ నిల్చియున్న 4+భారిబలములక౯ా, ౧౩ 

1ఆ, వానినడుమం దిరుగు 4 దానవనాయకు 

ననుచకులను గాంచె: + యాగదిత్న్ 

తులను జడం దాల్చి + వెలయువారిని బోడి 

తలలవాకిం గాంచెం 4 దత్పురమున, ౧౪ 28! 

CHa గోచర్శవసనుల + గుడ్డ యె లేకున్న వారలం గీడులం + వాయంజేయ 

నాయుధాకృతినున్న + యాదర్శముష్టులు గలవారలను, శ త్రుఖగణముం జంపి 

జయము చేకొనుటకు 4 సాధసంబుగ నగ్నికుండంబుల౯ా వేల్పు4చుండువారిం; 

గసూటముద్దర ములం 4 గొనియున్న వారిని దండా యుధంబుల 4 దాల్చు వారి 

కే. నేకనయనుల మజీయును + చేకకర్లు 
లను గరాళాంగులను గత్వుశలను, బయోాధ 

గరములు వేలాడుచుండువా 4రలను, వక్ర, 

వక్రవిషమాంగులను గాంచె 4 వానునులను, ౧౬౪ పివి 

కే, ధనువుల ఖడ్షంబులం చాల్సినవారి శేకమ్నికలను $ జేయబూనిన వా 

రిని ముసలంబుల6౬ బరిఘము,లను దాల్చీనవారల ననిశ4లజు. డటం గాం చెక్, 

జే, చిత్రకవచంబులను దాల్చి4చెలంగువారి, బలుపు మిక్కిలి లేనివా+రలనుమిగు లం 

జిక్కకున్నట్టివారల + మిక్కిలి పొడ,వుగను నుండనివారల4ను గనె నతే(డు, 

క్ మిగుల ప్రా స్వాంగులై 4 తగకున్న వారల, నాకిగారాంగుల 4 నాశికృవ్ల 

తనువుల, నెక్కు_న4గను గూను లేనట్టివారి, విరూఫుల + బవావిధాక్ళ 
తుల, వామనుల, సుకూ4పుల, మంచివరృస్సుగలవారి, ధ్పజములఆగ్రాలువార 

లను బకా కంబుల 4 గొనియున్న వారిని, బవావిధాయుధ ముల(4+బట్టియున్న 

తే, వారి గనుంగొనె; శక్తుల + భూరుహాముల( 

బట్టిసమేపణుల మజీథ4పాశములను 

నశనులను బట్టుకొనియుండు + నసురవనుల 

గాంచె నందందు నాక పీ4కాంత్ము డెలమి. ౨౩౦ 28 

క, సుమపహోరముల సుచందన, సుమహితబవహుుభావణముల + నుగుచిరతలర వే 

. మములం గ్రాలెడువారలం దమకిస్ట్రం బై నయట్టు శ చగువారి నటకా.ఆ౧౪ 286 

విశితశూలధ రుల 4 నెజి నజృముల దాప్పీయలరువారి, భారి4బలుల, నచటం 
గాంచె; నంత దనుజ కాంతునియాడ్ఞ న,వ్యుగ్రు, లగుచుం బ _త్త4నాంతరమున. 

1 దీకిశాకా జకిలాకా మండాకా నోజినాంబరవాససః - ఆనిమాలము. 2 లోపల వామన 
లను లెస్బి మరల సీపడ్యమున( కెష్టుట మూలానుసాథమేయని యెజుంసనగి. 



సుందర కాండము = ౫ సర్గము, క్రి 

క, మెలకువ గాపాడుచు నజ ఏలభంగిం దనరు మూల4బలభటవరుల౯ 

గలయంగ నియుతసంఖ్యను, నలరెడువారలను గాంవె+ననింజు. డొకటర౯ా. 
క, కనకాంచికమగు తోరణ,మునుగల రావణునిగేహాశమును గనె నదియ 

ప్పెనుపర్పుతమున6 గూటం, బున స్థా వీతమై చెలంగుం 4 బొలుపగుఖాన్టతి౯, 

క, తెన్లనిసరసీజంబుల, నుల్లసిలు చునున్న పరిఘ 4 యొప్పంగం గనక 
పో బ్రలితవ్రాకారం, 'బెల్లరుచుల నొప్పు మిగుల 4+ నెనంగు నస ముమై.౨౫ %9) 

UK నిలయంబది సురలోకము, వలె దివ్యంబగుచు నార4వంబుల దివ్యం 

బులవెలనీ వాజిహేవమలు, గలిగి మనోజ్ఞ భరణని4 కాయధ్వనులక్, ౨౬ 2901 

క, నిరతము చెలంగచు యానో, తరముల నరదముల దివ్వ4కనకవిమానా 
భిరహిం దగు హయగజముల్క వరదంతచతుప్కులనీత4వారణములచే౯. ౨౭ 

తే, పరయగుచుండును; బలిసిన4పకి మృగవి 

తతులచే నొప్పుచుండును 4+ దాగరమందు 

మహిత మై చుండు, దానినీ + నవాము నిశయు 

వీరివంతులు రాతస+ఏప లెల్ల. 924 పరప 

1 శ్ర, వప్రమాదము నొందక 4 యేవుమోాణం 
గాచుచుందురు మజియును 4 గమ్రకనక 

మునను జంబూనదిస్థలి 4 జనన మొందు 

స్వర్షమున భూవి.తంబగు + సాలవితతి. ౨౮౪ 294 

క. అరుదుగ దన రారంగ నుం,దరముకామణివిభావి 4తంబయి కాలా 

గరు చంవనవరములఛే, నిరతము దగుడానిం జొచ్చె 4 నెమ్మి వానుమయుక, 

నాల్లవ సర్షము సంపూర్ణ ము. 

ఫ్లో = వ సర్లము, 

౨థథు. హనుమంతుడు వెన్నెలలో నీఠవెదకి కానక దుగెఖించుట. శిరా 

వు, వుతిముంతుండగు నాంజ నేయు(డు నభో4మధ్యస్థలి౯ మెండుగా 

ద్యుతిసంభుంబుల నకై చల్లుచు నుహో4దోర్టిగ౦బునం బొల్బుచు౯ా 

చెలొపప్పంగ నాలమంద మదముం + గ్రాలంగ( జెర్తాడు ను 

ద్ధతరమౌా శ్వేతవృమంబుకీతి శశినిం + దాభాసమానుం గదె౯. ౧ 496 

ఉ. లశీతకరంబులర మైల 4 జెంచినదుగఖము దూలంగొట్టుచుక 

ఫీతిదమోా సము దృమును శీ వివ్హువదంబును దాంకునట్టుగా 

(UU 
1 జహైముజాంబూనదచ, క, వాళ మొ _-ఆనియా. హేమ్మ ఆన్య క్ఫం జాతం నుమ క్_.జాం 

బరానడమ్, జంబూనడ్యాం జారమ్-అనివ్యాఖ్య- # 



శీ6 ఆంధ్ర క్రీము ద్రామాయణము 

ఖ్రారతిని బొంగంజేయుచు, సగ4కాంకిని నెల్లెడ ఏ స్పరిల్లునొ 

భూతములం బ్ర కాశమును 4 బొందింగం జేయుచు. జంద్రుండంకట౯. 3 

15, హనుమకు గాననయెన్ల; భువిశయందును మందరపర్పశంబున ౯ 

_దనరునొ యేప్ర భాశతి, ని(తాంకేము నిం శదోషమందు నే 

ఘనరుచియుండునో, జలద4థకాండమునక౯ పలిబఒంబులందు. జ 

స్ట న్ ॥ p ఇ క్కనిరుచియెద్రియుండునొ ని4కామము తద్దు?చి పొంజెం జంద్రునిక్, ౩ 29 

వెండిపంజరమున 4 విలసిల్లు వాంసయ ట్టురుతరమందర4ధఢర్షగువాం జెలు 

వారు సింహముకీతి, + నమ త్తగజము వె6 బొలుపారు పిరునిశిపోల్కి, నాక 

సంబున విలసిల్లె. 4 జందు( డెంతయు; వాడిశ్చ్ళంగ ముల్ గట్లనథశవృ పభ మట్టు 

లున్నతశృంగంబు 4 లొప్పు మహోాగికివలను, చ ప్తస్వర్మ+బద్ద శృంగ 

కే, విలసితంబగు మదకరి(విధి. బపూరక్ష 

శృంగముల చేజకిల్లైను 4 భీతరశ్లి 

యంబరమున; వినష్టశీ+ తాంబుతుహి న 

పంకుడై గురుముఖులం బ్ర *బా వితతిని, ౫; 299 

um 

ఉ. ఎంతయు. గప్పియొప్పు గుదిశయించుటనే మలినంబు లేకయే 

వింతగం 'జెన్నుమోటి, సిత+విద్యుదు దారసమృద్ధి చేత నే 
యెంతయు నిర్శలాంకుండయి 4 యెవున నభ్ర మున౯ న శాంకుండా 

వంతయు6 గందు లేనియటు 4+ లత్తజిం బొల్బెం గనంగ నొప్పుచు౯, ౬ 800 
re) 

2, వారినర మొండు వపస్తురత+లాంతర మొంది వెలుంగునట్లు, కుం 

జరము మహార ణంబున వ్యశాలకుచిక్ వెలుగొందునట్లు, భ్ 

వరుః డొగి రాజ్బుముం సొనుచు 4 భోసిలబుళంగ, నికౌకరుండు న 

త్రీరుణమున౯ వెలింగె నసముశదారమరీ చుల నిండు వేడుకకా. ౭ 801 

కసీ శ్రశ్టధ్ధరుం డుదయించి 4 చక్క_ంగ వెల్లుటం జీఃకోటుల్ నలుదట్లంశ జెదరిపోవ 
దనుజవికాచసం$కతులు మాంసమ్హుల భవ్నేంచుచుం దగ 4 బరిఢవిల్ల 

సంజాతదోవ మె 4 చక్కనివెన్నెల వచ్చుట చేతను 4 బ్రాణవిభులు 
కామినుల్ దీతివేః 4 గలియంగ నంతకు మును వారిమునసుల4గన బడి తగు 

క, వ్రణయకలహోదిదో వముల్ 4 పాయవెలసి, 

స్వర్షమట్లుగ మోదసం4జనక మగుచు 
ను 

1! యాభాతి లశ్రీ ర్భృవి మందరప్టా లేథా ప్రదోషేషు చ సాగరస్థా, తథైవ తోయ్ షు చ 

పుష్క కష్టా కరాజ సా చారు నిశాకరపా-ఆనియా. 2 శిలొతింం ప్రాప్య యథా మృగోేంద్రో మహో 

రణం ప్రాష్య యథాన కేంద 8 రాజ్యం సమాసాద్య యథానశెంద్ర _సథాప్కకాళో విరరాజదం దృ 8. 

అనిమూ, 8 ఈపద్య్యము శో క వ్యాఖ్యా భి పాయమును జేర్చి వ్రాయయిడినదని ఈమె అంంగునడి, 



GX 

ze 

శే, 

సుందరకాండము ౫ వ సర్లము. gt 

నటం బ్రదోషము మెల్లగ + నంతరించె; 

నంశీ వీణాదితం త్రీర4వా'ళి మిగుల. ౮ 802 

శుతిమోదావ వవామె శగెం బతులం దమింగూడి నా భుశన ర్త భచమున ను 

న్నతిం గాంచిన సతులెల్లను, మతెసుఖముల శయ్య ననీది 4 మంజులకితి౯ా. ల 

భూ తాదిక రా త్రిచర, వ్యాతేము రౌ ద్రాద్భు తాక్కరములగు కృత్యం 
చాతజీం జేయుచు. bs డల్క నాతేతేముగ సల్పసా?౫ + ననువొందంగ౯ా, ౯ 

. పురమున నందు జారకరబుద్ధి జెలంగినవాయుసూనుం డ 

త్రేకరుణమునకా సురకా మిగుల 4 ద్రావుచు విన తిం గన్నవారి, నా 

వరుసను "జేయుచున్నపని 4 పద్ధతి మాని ప్రమాద మొందుచుకా 
గరము చరించు వారలను 4 గాంచె గృహంబులలోన చెంతేయుకా. ౯ ఈర 

జసవితతి నిండంగా స్యం, డనములు భడుద్వో వేం ద+శతులు హయము లా 
సనములు నిండక వెలయంగ, భునవీర శ్ విలాస, లేతము అనుచుక. ౧౦ 

తన రారుగృువాంబులం గాంచెను బావని; మజీయు స్వేచ్చ+చే నొండొరులం 

గని పరివోసము లాటజెడు, జనులను గరోప్ట్ కు లాడు4జనులను మిగుల౯క, ౧౦౪ 

బలిసినగుకు బాహువులను నొండొరులవై వై చుచు మవమున 4 భయదరీతి 

నిత రేతరంబు న4హీనరవంబుల బెడరించుచును దమ్యవితతపకు 
ములను విజుచుచు, నిమ్మల నవయవములం జెంతనేయున్నట్టి+ క్రీలవై న 
వై చుచు, నతిచి త్ర4భంగిని కాపముల్ గ కొనుచును, దృఢ కారు కముల 

బట్టు చుకా సంచరించెడీ4వారిల గాంచె; 

నందు గొందటు సుందరకు 4 లంగరాగ 

ములను మేనుల నలంచుచు 4 మెలణిసచుండీ 

రింకం గొందఆు పూ(బోడు 4 లెలమి మిగుల, ౧౨౫ 808 

నిదురంబొందుచు నుండిరి, మదవతు లొకకొంద ఆందు 4 మానితముఖసం 

పడలొప్ప నన్రుచుండిరి, సుదతులు కొండటు నమర్థ 4 స్రుక్కి పలుమజుళా, 

వుచ్చుచుండిరి నిట్టూర్పు క లిచ్చవచ్చి 

నట్లు; గర్జించుముదక రు4లలర, మిగుల 

బూజితులు గాంగ నొప్పెడు4బుధులు వెలయ 

నగర మయన్టీది య_త్రజిం 4 బొగడ నగుచు. ౧౩౪ 810 
కెజ్త ప్రతివీరులు వొంక రీ, గతియని యూర్పులనుబుచ్చు * గాథబలమదో 

1 వు ర్త ప మతాని సమాకులా ని-ఆనిమా. ప ప్రనుత్తాః= ప స్కస్తుతే కాళ్య విహారి ః-ఆని వ్యాఖ్య. 

౨ రరాజ వీర కశ్చ వినిక్వసద్భిః (వా వాదో భుజంగ 8 నిక్వసద్భి?-ఆంయూ. వినిక్వసద్భిః యుల్ధ 

యోగ్యచీరా లాభా త్ -ఆని వ్యాఖ్య. 



రిక ఆం ధ్ర శ్రీ ముద్రా మాయణము 

ద్ధతులగుఏరులు వెలయంగ, వీతికోండెడుఫణివితతులం 4 జెందుముడుగునా౯. 

క. అలరారె బుద్షివ్ళవంబుల నెసంగుచు సరసవచన4ములం బాండితియుం 

జెలగ మహో స్తికులె , జగ,ముల ముఖ్య్యులున గుచు, వివిధ 4ములగుతనువ్రులక. 

క, తనరారుచు రుచిరాఖ్యలం గనుచుకా జడం న దనుజ4కాంచల నచటం 

గనియెం బావని మజియును మనోవారాకృతుల నుగుణ4మండితుల: దగా, 

తే, గుణములకు సాటియెనట్లు + కొనుకుమిగులు 
చున్న వ్టీవహోరముబ జేయు4చున్న దనుజ 

వరుల గొండజం గని యంత 4 ద్రతాడమందే 

మణి యు గొందజ నటం బవశ4మానసుతుండు. ౧౫౪ 814 

క, తనతుల్వగు ణంబుల చే, ఘనుల వకృతోకృతులను + గల్లిన వారిలా 

దనుజులంలగాంచెను: మజియుకొవహానుమయునొ కచోట లంక4యం దా రాత్రి క, 

చ. సుకుచిరభూవణాదులను 4+ సొంవుగం దాల్బంగ నర్హమైన సుం 

దరతనువుల్ చెలంగంల దమళనాభులయందు విశుద్ధ భావముల్ 

పరం బతివ, తాత్వమున + భాసిలి పానములందు నాభులం 

దురుతరచి త్రముల్ దగుల 4 నుజ్జ ప్రలయాపములం జెలంగి యం 
బరమున( జుక్క_లట్లు వగు 4 వారిజచేత్రల జూచె నాద్బృలిక౯, ౧౭ 316 

న్స్, సౌందర్యల-ష్మేం బ్ర స్తిని వహియించి యర్ధ రా త్రమున నాశయకులదృ్భృభత 

మా'శ్రేషముల జిక్కి + యంక లజ్ఞంగాంచి ప్రనముదాబ్దిమగ్నలై + ప్రనవవిశతి 
దాంగినయట్టి ప4ఉతంగాంగనలవ లె. జలువారు దనుజకాంశతలను జూెం 

గొందణి; మణీయును¢గోరికవార స్థింబులందుం టై యాంకేంబు4లందు సుఖము 

చే గాయం గూర్చుండి యున్న రాశీకసవనితలం 

గనియ; మజీయును బెండ్లియె 4 ఘనపలివ్ర, 

తా నుధర్శముం దప్పక 4 దర్పకళర 

విద్ధలై భ_ర్షలందేల్సు + వెలందులం గనె. ౧౯ 817 

ర్, న్య కేళలివథత దిగం;బరలె తపనీయరాజి4వర్ల ంబుల నొ 

ప్పురమణులం గొంది గనె, మరు త్రనూజుండు హర స్థీశిమండనమందు౯. 

క, కనకరుచిం జెలువాశెడు తనువ్రలం దగు సద్వ])కలను 4 దరుణుల నచ్చోం 
" ననుగొనియె, మనోవారమగు, తనుకాంతి జెలంగి వ్రియులు+త మెకబాయ౯. 

క, కలగుండుపడుచుం జంద్రుని, వలెం డెల్ల నిచాయనొప్పు 4 వరవారిజ నే 

శల గాంచె గొందజిను ని,మ్హుల? గవీవిరుండు సౌధఈమున నొకచోట౯. 

క, స్యర కేళి చేలునాశేలం ద్వరంగాం దను ప్రియులసన్ని4ధానమువకు నే 
గి రహిళ౯ రరిందేలి మన్కోహరమాపము: బ్రమద మొప్పు 4 నభిసాలికల౯. 

క, కని మజియు గృహములందుక్, మనోజనిభు విభుని గూడిశస్మ్యర కేళి సుఖం 



సుందరకాండము = ౫ సక్షము. వ్ల 

చిన నుందరనారీముణు,లను గాంచెం గపీవపండు 4 లంకాపురిలో౯. ౨౧ 822 

క. దనుజాంగన యిదియనియును, మనుజాంగన యిద్దియనియు 4 మది వే క్వేఆ౯ా 
గనుటకుం జందురు లేజం,బును బోలెకు నంగనాస్య4+ము( దగురీతి౯. ౨౧| 

ఆ. వృకృములగు నేత్ర +పత్మ్యములను గాంచి, తనకు రఘువరుండు 4 తరుణిసొమ్లు 

లవగు గుజుతు లెల్ల 4 సరసి తెల్పుట నవ్విగానవచ్చునేమొ + కనెడ ననుచు. 

ఆ. మెజిపుగుంపులవల 4 మజ యుచుం డెడినవాక 

యాభరణములను మహోత్తుం డతండు 
కనియె; నిట్టులెంత4గా వెవకిననై న 

సుందరాంగమునను 4 సొాబగుమోతె, ౨౨ వర్ 

చ, ఘనతరనంశమందు జని 4+ గాంచి మనోజ్ఞ లతావిధంబునం 
గననగు చారుదేవామున $ గాలి యయోనిజయె చెలంగు భూ 

తనయను నసీతమ్మాత్ర మట 4 దత్కపివర్వుండు గానడ య్య; న 
యన్టినిలజుం డిట్టు శాశ్వత మహా త్తరధర పథ ప్రవివ్నయై. ౨3 826 

చంసక మాలిక :.___ 

తనవిభునిం దలంచుచును + దర్పక మోవామునం గృశించి, రా 

మునిం గనంగోరి భ్రర్తృృమనళథముకొ గడుసంపన కాలయంబుగా. 
దన్రెడుదానిం బొంది, వనిశతామణులందును మేలుబంకియె 

ఘనతవహీంచి; తాపమునం + గందుచు, మున్ను రఘుషప్రవీరుప్త, 

కన నలరాకునస్లు మణి4కాంతుల నెంతీయు సొంపుమిజు నా 

ఘనపవకంబుమించు తన4కంఠమునందిపు డాత్తనాథుం బా 

సినదయి దాన నుప్పతిలి 4 చిమైడు నేత్రజలంబు సాంద్రమై 

యనయము గనడళకా మిగుల 4 నందముగాం గనుతటెప్పలొప్పం, ఇ 

క_నిగళ నాదముల్ వెలయణగా, వని నృత్యము చేయు శేకిరీ 
తిని జెలువారి; చక్క_నిద్య4+లిం జెలువొందని చంద్ర శరేఖనాః 

దనుకళ మాయం జిక్కి సత్కకంబును, బంకవిలీన యెన యా 
కనకపు రేఖలాగున ని¢కామము మాసినయంగ మొప్పం జ 

క_నిశరరేఖ గాయమున + గాఢరయంబున నాటియున్నరీ 

తిని మది వేదనం జవికి + తీవ తరంబగు దుఃఖభారముం 

గని సవనప్రభిన్నమయి 4 కన్పడు మేనుమురీతిం జంచలా 

తృను గని వాగ్వికారదుండు + మానవనాథు(డునై చెలంగు రా 

మునిహృదయంబున న్నిలిపి $ మోమును వెల్వెలలటాఅనున్న నీ 
శను నట నెంతకాలము ని+తాంతను పూన్మి_ని జూఛినం గనుం 



40 ఆంధ్ర, శ్రీమ ద్రా వనమూయణము 

గొచెడున దృష ముం గనకశకోరిక డిండణ దుఃఖ మొంది ముం 

దునివలె నేమియుక౯ా నుదికిం 6 దోంచమి (మా న్పడియుండె నాతండుకా, ౨౭ 

ఐవవ సర్షము సంపూూర్హ ము. 

క ఎవ సర్లము, 

రుడు హనుమ కావణుండున్నసావమును బరీతీంచుటు. బఖైరులా 

తే, ఇ్రట్టులతే(డు విమూనాళి 4 నెన్ల వెన క్రి వీత గానక కడువగం 4 జెంది కౌను 

రూపి యె లంకయందున + శేపమోఆం, దికుగ సాగాను సీతశకై + మరల వేగ. 

క, తరణికుచివెల్లుచక్కని, వరణము లంతటను గల్ల 4 భాసిలు కనుకే 

శరుసౌధ మునకు థై ర్య,స్ఫురణంబున మెజియునతండు + పోయె వెదకంగ౯., 

క. హారిరజీతమై తగు పెనునరణప్టమటు భయదకతాత్ష4సావళి గాపా 

డ రహిం నగు నాభవనము,వారికుంజకు. డొకటంగాంచి4యల ౯ మదిలో౯. 

శే, సౌధ మయ్యది కౌష్యముల్ 4+ స్వర్హ భూవి. 
కములు చిత్రములగు బహీ +గాసరములను 

జిత కక్షల మజేయు రు+చిరముల న 
ల షా 

దాపరముల నొప్పుచుండె నెంథనతయును గాంకి. ర 981 

క, దిప్రరదముల నెక్కి యంతటం, దిగుగుచు( బ్రముఖులగు భూపథతి వియబంధుల్ 

నిరతము హాచ్చరికల సుం, దరనుందిరరయణమునం 4 దత్సరులగుచు౯. ర 882 

క, వెలయుచునుండిరి, మతియం, దలచెడునూరులొగి నరుల 4 నణ(తురు కష్టం 

బులనొందకయందలివాయ,ము బవధ్థములునురథా ర్ర్రశములునయిమిగులక 

శే. తనకుచుండును; సుమహిత4దంతరజత 

కనకనిర్రతేములయి వళ్టళఘ్రగజవై రి 

చర్త్హములనై న కవచముల్ 4 చాల వెలయ. 

జి త్రరథములు ధ్వనులొప్పం + జెలంగు నందు. ౬ 834 

చ. సురుచిరమందిరం బదియు + సుందరరత్నమయంబు భాసురా 

నరణసమన్వితంబు వితకస్సుటరత్న మవోారథోత్క_రం 
బురుతేరభ వ వీఠనివ4హోజ్ఞ వల, మున్నతపాత్ర రాజిసుం 

దరమును నౌచు జూడందగి + తద్దయు రమ్యమునయ్యె నయెెడ౯. ౭ 885 

వీ ఎంతయు నొప్పుల +ఉయింవుగాం జూడగ దగియున్నమృ గపటీ,4తతులు పెక్కు 

వేలు ఫాసిలుచుండె 4 ఏమలరావంబుల, మందిరంబయ్యది 4 మణి యు నాయు 

ధాదిశిచలయందు 4 నాజి తేజిన బావ్య్యాపాలకరతకశభబులవేత 
నంరతీ తేంబయి 4 సౌందర్య్భమున 6 గ్రాలుకాంకామణుల చేత4గలయ మెణ యు 



సుందరకాండము = ౬ సర్గము. శ! 

తే, చుండె; సంతోషముల చెప్పు4డొప్పువనిత 

బలంకటను నిండియుండి రం + దసురవకుల 

నుందిరంబులు లోపు 4+ సుందరము 

నలకుచుండెను జూడనై + వెలసె నదియు. గ 836 

క, సరివధీపతిఘోవమున లెం జరించున్ర్రీవురు షులవగు + చంచవ్మదులా 

భరణసపనములు మ్రోగుచు నరుదుగ ఏననాచునుండ + నాభ వనమున, 

చ. అనిశము గాజలత్షుణముశనై తగు ఛ త్రగణాదులొప్పం జం 

దనమృదులాగరుస్సుటని 4తా ంతేసువాసన లుల్ల సిప్లై నిం 

హనివవాయు కమై యలకు+నట్టి మహావనముట్టు లొప్పుచుకా 

ఘనతర శేరి కాదిరవ4కృన్రుమునై తేనరారు నెంతయు౯. ౧౧ 838 

కే. కంఖప్విణాది వాద్భిని(స్వ్పనము లొప్ప 

సంతతము పూజితంబయి 4 చక్క_ంగ నది 

పరహోవమంబులను బొల్పీ 4 సర్భకాల 

మసురకృతపూజనంబుల 4 నమరుచుండు. ౧౨ 289 

చ. వానుకుయు నిట్లు రాషమసగ+ణార్చితమై జబరాకిభంగి ని 

సానములం బొల్సి నిమ్నమయి 4 భెసురరత్నపరిచ్చదంబు నై 

ఘనమణిసంఘజుస్ట్రమయి 4 ,క్రాలు మపహోమతియైన దాన వే 

శునివరముందిరంబుం గడు4మూరతం గాంచె మనంబు వొంగలక. ౧౩ 810 

క. కరివాయరథ సంఘంబులం, బరంగుచు. బెనుకుచుల మిగుల 4 ఖానిలు దను జే 

శీరుగ్భవాముం గాంచి లంకా,భరణం విదియేయటం చుం 4 బావనితల (చె౯. 

చ. మనమున నిట్టులెంచి పవమాన తకనూజుండు తేన్గృహోంతలీకం 

బున ధ౭జీసుక౯ా వెదక4బూని చరించె; సుఠకారోవాముల్ 

గనుచును బూలతోంటలను 4 గాంతగ్భవహాంబుల నిర్భయంబుగా6 

౫నుంగొ నసాగె నొక్కమొగిం 4 గా నతివేగమ నూరు డంకటకా. ౧౬ $12 

దీమా లిక 

దనుజగేవాంబుల(+చదా / జూడంగా6౬ బూనుకొని ప్రవాస్తునిగేహశమునకుం జోయి 

యటనుండి కదలి మళ4హోపార్నుప్టనింటికి దాటు; నంతట జల4ద ప్ర కాళ 

మగు కుంభ కర్టుగేటహాంబు విశీషణుభవనంబునుం గని 46 వానరకుల 

లిలకు(; డవర్టిల వేగ + మలర మహోదరునిల్లు, విరాూపాము+నిల్లు వెదకి 

యంత విదుగ్టజివ్వూ+నాలయం బును, డరువాత విద్య న్మాలభవన మళ్లై 

వ జ్రదంమనిదివ్య $భ వనంబు; నమ్మహో తేజుండు శుకునిమం4దిరము, మజియు 

సారణుోేవాంబు + సకగిరంబుగ నింద్రజిత్తుమందిరమును; 4 జెల౭గి జంబు 

మాలిసువూాలుల 4 మందిరంబులు, రశ్మీ శేతునిదా దివ్యశగేవా మవల 
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నూర్యశ శ్రు,ని లస4చ్చుభతీమభ వనంబు: వ, కాయుని "వేళ్ళ (వరము నశ్లై 

వారివరుం డొగని థభూ4 వమా, సంపాతులయాచాసములను, , భ4యంకరుండగు 

నట్టివి ద్యుద్దూ?పు 4 నభిరామ వేశ్యము ఘన, విఘనులని శే 4తనవరముల 

శుకవాస్క, వజ్రాల 4 శక, వికట, బ్రహాకర, రోమళశు దంష్ట్రశ+ఘనగ్భృవహాముల; 

మటణేయు యుద్దోన్మ త్ర వథిమ శ్ర, ధ్వజ గ్స్ గ్వ, నాదులగృవాముల 4 ననిలఫుజతుం 

డంశవిదాన్పిజ్ఞివ్యా 4 లనునామములుగబ " పెక్కండక్ర డృ గృవాముల 4 నుక్యు మజ 

నిం,చ జిపా్వానిదగుళీనిల్లును, పా _నిముఖుని నివాసము, గ రా4ళునిగ్భ వాంబు 
చ 

కోడితాశుని, వివా 4చుని శేవాముల నొగం బరికించి పరికించి 4 పవనతన యు. 

కే, డతులకీ ర్రియుతుండు మ4హోక్లములగు 
నయ్యయిగ్భవాంబులను వై భశనాదు లొొప్పం 

బరంగు నారాతసులు వారిథపరమసంప 

దలనూ గాంచెను వానువముండు. 4+ డలరి యలదె, ౨౭ 348 

క దనుజులోవాంబుల నెలను గబలయందిరిగి వెవకి 4 లలనామణి ఫీ 

తనుగాన కవల రావణుని నివాసము జేరంబోయ + నియకిదలిర్ప౯. ౨౮ 

*చ. సిరి యలరార నాప్త్పనగ4నసింహూుండు నలబ్లడలం జరించుచు౯ 
సురదిపునాయకుం డగుచు 4 కభిలు 7 రావణుౌంత నప్పు ము 

దరములు శూల కులును + దాకుణత్ ఫ్మరముల్ ధరించి ఖీ 

కరమున నాధుచందమున 4 గాథనుషు క్తిని బొందియున్న య 
తరుణులం గొండజుం గనియె 4 దారుణ నేత్రలం గుక్చెొతాంగబలకా. ౨౯౮4 815 

క, దనుజునిగృవారకుకులై , ఘనబబముల నొప్పు భటులం 1 గనియె భయదసా 
ధనముల బెక్కింటిని డా,ల్సిన దీక్హాంగులను దనుజ+నించపుల మజియుక, 

"చ, అకుణములై నితంబులగు+నట్టి వరాంగము లొప్పంగా జవ 
స్ఫురణము "పాల్పుమోజి నట, + కోభిలుగుజ్డ ములక; సుజాతియుం 

గరమరు దై నమాపమును 4 (గ్రాలంగం జనక క్క శిశీతంబు లై 

దురమున బాకవ్బాద్దజము 4లతోడ సమానము నొంది శ తు రా 
ట్క_రులనడంచు నేనుంగులం 4 గాంచె మహాకవిశేఖరుం శొగ౯. 3౨ 947 

కే, పరబలంబుల6 జెండాడుశీపటుత నలకి 

దానభారలు గురియ ను+ద్దామువృష్థి 

కరజలదములరీతి ని4ర వ్షరయు తాద్రి 

వలె ధ్వనించుచు నవి విక్షత్రు+భయదములగు, 534 848 

1 భాలముద్దకహాపాళ్చ శక్తితో మరధారిణీ?-ఆనియాలము. 2 కుఖీనాకా యాపసంపన్నా కా- 
అన్రిమాలము, 
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మ. వరజాంబూనవహెమభాహణముల౯ + భాసిల్ళి మధ్యావ్నా భౌ 

స్మ్రు చందంబున. బొల్సి వేలకొలందికా 4 గణ్యంబునౌ సై న్యముక్ 

పారిపందాస్యుండు రావణాను పునిగ4వాంబందుజూచెకా; గ్భహోం 

వరవుందుకా జతురంత యానముల ను+దస్టదక్భారి పంబులకా, 3౩౫, 819 

క్ అకిచిత్రలకాగ్భుహముల, నతళయకల్పనల మాటు 4+నట్టు గ 6 దగ స 

మృతేములునగు చి త్రగ్భవా, పృతతులం గ్ డాగ్భహముల( 4 చావని గాంచెక౯ా. 

UK దారుమయంబులుగా౭ దగి, చారుతేరంబులగప "కేళి కె లంబుల నుకా 

మార, కృీడాగృహముల, మూకుతి పొడంగాంచెం దవదుశమానస మలరకరా. ౨2౭ 

కే, పగటిపూట వినోదింపం 4 దగినచోటు 
అను మహాోదానవునిగృవాం4+బునను జూచి; 

నంత మండరపర్వత + మనలనొప్పు 

దివ్భసౌధంబుం గనియె నదియును మెజియు. క౮ క్రిస్? 

చ. నలుంగడలకా ధగజంబుబను 4 నవ్య చిరత్నమణి వ, జంబుబకా 

వెలయు నిధి వ్రజంబులను శీ వేడుక బెంచిన బ కి సంచయం 

బులకగు సన్ని వేశముల + బుద్దివిరాజితు లెంతొ నేర్పుతో 

నిలివీనళిల్పజూలముల ౪ నెమ్మినీ గొల్పుచు భూతనాధుసు 

స్థలమగు వెండికొండవలెం 4 దద్దయు రాజిలుచుండె నయెన్టీ 4౯, 3౯౪ తనికి 

"తే, రత్న కాంతుల, దానవ్మరాజ తేజ 

మునను వెలయుట, నయ్యది + ఘనకరముల 

మెజయు భాస్మ_రుకరణిని 4 మిగిలె రుచుల; 

నంత వారియూథపతి యాగ్భృ4(హమున నొకటి. రం; లర్ 

క, కనకమయంబులు శయనా,సనముల ముఖమగు వా త్ర 4కాణుంబును గ 

న్లానియెను, మజియాభ వనము, దనుజులు మధ్వాసవములం + ద్రాగెడు వేళ ౯, 

సీ తుంవురుల్ చెదరంగ + సొంపుగం దడిసియు మణిభాజనంబుల+మండితమయి 

భన్వమై మణి యసంళ4బాధ మై, ధనపతిసాధమట్లు వెలింగి 4 సాంద్రనూపు 

రనినాదముల( జాల + రంజిఫ్లీ, కాంచీరవంబుల నిండి, నినన విభ వము 

గలమృదంగ నినాద4+4ముల డాళేరవములం బ్రతి నాదమలరంగ 4 భవ్య సౌధ 

కే, చయము నిండార, చ్రీరక్నళశ తము వెలయ 

ఏీవులక వ్యాంతరంబుల శ వవులరీతె. 

దనర వెలుణగొందుచుండె న+ద్దాని. బవన 

తనయుం డన్ల్ర ప్రవేశించ. + గ నెడు వేడ్క. రర తర్ 

ఆజివ సర్గము సంపూర్ణము. 



ఢీ. ఆర 

కే. బలయుతుండై న పావని భాసుకంబు, లన వె దూర్వరత్నంబు థీ ల క్షరీతిం 
యా మా 

బొదిగియున్న మనోజ్ఞ కళథర్చురమయంబు, లై న జాబకములను వివాంగతకుల. 

కం తనరుచు వర్ధా కాలం,బున విద్యుత్సహితనుగు చు( + బొలుచు తటిద్భీ 

లీని చాలుపకీనిచయం,బును గట్లనఘనములట్లు 4 వొాలుచుగృహాళి౯ా, ౧ 858 

క. బరికించ మతియు నామం,దిరములలో ముఖస్టములయి 4 దీపించుభయం 

కరఖకష్ష చాపశంఖము,ల రహీం బొలుపారి ద్యుతివిశలాసము మెజియక-. ౧౮ 

ఆ. బహువిధంబులగుచు + బరంగుకాలల మనో,హరములై ని శేతఈనాళివై న 

జారుతరములై న + చంద్ర శాలల విశ్శాలముగ మెజయువానిశమునుకం గాంచె, 

చ. అమలమణీమయంబులయి 4 య ర్హములం చొగి దానవాళి య 

యస్టమరులు పూజ చేయ. డగ థీ యద్భుతేశిల్పమహోగ మం బు నమ్ 

ప్పృమరంగల గట్లియున్నవగు4టారయ దోపషవివర్షి తంబు 
రు జ ర 

యమరవిరోధినాయకోబ4లార్హవసంపదుపార్తి కేంబులై , ౩ ౪61 

చ. అలరుగృవాంబులం గనియె + నవ్వి పయత్నము సొంవుగుల్మ ని 

ల రచియింపగాబడట $మున్నవి యన్నియు విక్వకం చే 
విలసితరీతిం జేయంబడి + వ్రు తిం గాంచినవయున్ట నమ్మయుం 

డిల నిటుచేసెనో యన( + చెల్ల విధంబులం గానువించుచుకా, 3, 832 

తే, సకలగుణములం బ్రఖ్యాతి + కమనహీంచి 
యుండ నానిని గాంచె న4య్యురుబలుండు; 

నంత నుచ్చి)తమై మేఘ4మట్టు వెలసి 
కనకమయమయి యందముశిగాం జెలంగి. క 8683 

క, రావణుబలమున కనుగుణ, మై వజులుచు సాటిలేనిినయి గృవారత్నం 
బె వన్నె శెక్కువున్సుక, మావిపులగృవాంబునందు 4 నాతండు చూవెకా, ౫ 

క్ర ధరణితబమందు స్వర్షము కరణి౯ భాభాసురమయి + క మమణుల చేం 
బరెకీర్ల ౦ బె నాన్సాతరుసుమసం వ్యా ప్త పమగుట + దలపోయంగ౯. ey 5605 

క్ర నవరజఃకీర్ల ంజై, యసమానముగాం జెలంగు 4 న ద్రికరణిం బెం 
'పనలారుచుంిడే 3 నయ్యది;, యనద్భశవి ద్యత్స)జుష్ట 4 మగు ఘనమువలెకా, ౬ 

క. తరుణీమణిసంయుతమై, పరమము నర్చితమునగపచు 4 స్వర్షమునకుంగా 
ఫరిగెడు సుకృ తాత్ములు నం;బరమున వరవాంసవితతి 4 భాసురగలిచే౯కా ౬౪ 

లే. మోయుచుండంగ నెక్కి సంశమోాదడమలరః 

బో వుసట్టి విమానంబు4పోల్కి మిగులం 
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గాంతిం జన్నారుచుండెం) బొ+క్క ౦వుమణులు 

ఫొదిగయుండుటచేత నా4వుప్పుకంబు. ౭ 968 

క. అరుదుగ బహూువిధథభాతూ, శ్క_రచి క్రి తభూరిభూమి4ధరితిఖరమునా. 

బరలణుచు గవాశశియుక్తాం, బరమువలెలా మిగులరుచుల 4 భవ్యంబగుచుక౯. 

క్ల పలువిధము లైన వన్నెల, నింసిలి ప్యోగుగ 6 డెలంగు4వికములజలనను 

ట్టులు మెజయుచుండె; నచ్చట, నిల పర్వతరాజితోడ 4 నెస(గువిధమున౯, 

తే. చి త్రరూపంబునం గడుం + జెన్నుచూపు 

నట్లు లీఖయింపంబడియుండె, 4 న ద్రు, లెల్ల 

దరుతతిం గూడియున్నచం4వమున వ్రాయ 

బడి చెలంగుచునుండె, నా4పాదపములు. ౮౮ €71 

కం సుమజాలపూర్ణ ములుగా, నమరుపబడియుండె నుతి యుశీనందు మెజి యునా 

సువముములు కేసరపత్రగ్యుణమునకా గాజిల్లువిధము4నం జేయంబడె౯. ౯ 879 

రొ . మజియును బువ్పవి4మానంబునందు( జి త్తరువునం. బాండుర4ఉధామములును 

సత్పుషృయు క్రపు+4పష్కరములు, శేసరయు క్షపద్మంబులు థీ ను తమంబు 

లగుచిత్రవనములు 4 దగ లిఖంపంబడియుండె: నిక్కరణి ర4త్నోరుకాంతు 
లుల్హసిల్లుచునుండ + నుజ్జ వలం బె దివ్య భవనంబుల౯ మేలు+బంతి యగుచు 

తే, నురుతరంబయి భవ్యమై + యొప్పి పుష్ప 
కాహ్వాయంబున నలరుమశీహోవిమాన 

మును మహోకపి యిచ్చటం + గనియె మజియు 
నందు వై దూర్వరత్నాళి 4 నంచితముగ. ౧౧ 818 

చే రజతమునం బగడంబుల 4+ రహి: జెలంగ 

విరచితనులగుపఠులు 4 వివిధరత్న 
కృతవిచి త్ర భుజంగముల్ 4 హీతసుజాతి 

క్రర్ట్రములగుళు భాంగంబు 4 లగుహుయములు, ౧౨ 8174 

5, అలరింపంబడీ యుండెను; , విలసనకీలంబులగుచు + వెల సెడునాప 

కులు చక్క నిమోములు జె క్క. లుసాగ్గను గ (దన రంజూడం4గాందగియు౦డు౯, 

లే. పతములమై ని స్వర్హ వ్రశివాళ రచిత 
వువ్పములు నుందరంబుగా+ 4 బొదలుచూండెం 

జక్క నివిలాసములను బ4త్ములం గుటిల 

ముగను ముడుచుకొను చునుండు4టం గనుంగొనంగ. ౧౨౪ 876 

కస స్మరున కం టకన్టిమీంబుగం రము సహాోయంబు చేయణయగాం బూనుచు ని 

శక్కారణిం చేమువొందినవో, పరమాద్భుశేముగ నధంగ 4 భాసిలుచుండె౯. 

1 మహాకపి సత్ర మవోవిమానమ్-అనిమూ. 
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ప్ఫీ, పద్దాక రంబుల + స్వయముగా నభిపేకమునకు (ల బృయత్నించి 4 వనజ రాజి 

నివారణం బొనరింప 4 వేడుక నొందుట. బద శీసఫములు 4 వపువులందు 

వ్యాపింప, సుకుచిర్మవా స్తంబులం గలపత్ర ౦బులం గొని 4 పరంగుకరులు, 

క రికృతంబగు స్నానశకార్యంబునం దగి చారువా స్పంబుల 4 సరసిజములం 

కే, దాల్చి వెలెసెడురమయు( జ4 త్రకువునందు 
వ్రాయంబడియుండె; నీరీతి 4 భవ్యమైన 

శుభక రాచలమట్టుగం 4 జూడనైన 

యాగ్భహంబున సంతట 4 నరసి యరసి. ౧౪||; 8178 

చం దనుజవకుండుగాని వని+ తానివవాంబులుగాని యుండు తె 

వును గన లేక యచ్చెరువు. + బొంది వసంతమునందు మంచివా 

సనలు చెలం౫గ6 జూచుటకు. $ జారుతేరంబగు క కందరాళితోం 

గనంబడుచున్నకొండవ లె 4 గ్రాలుగ్ళ్భవాంబును గాంచి విస్త యం 

బును గ నె; నమ్మరుత్సుతుండు + పూజితమై తగి సుందరంబునై . లగ 89 

క, దనుజేంద్రభుజూ పాలిత, మునునయి తీగులంకం జొచ్చి + మునుకొని యేవం 

కను వెదకేన సత్పూజ్యను, బెనిమిటిసద్దు ణస మృద్ధి + విజతాత్ష్మ్య్మ సతికా. ౧౬ 

క. జనకజను జూడంజూలక, ఘనతరదు= 'ఫోబ్టి మునింగ; + గాలికొడుకు నె 

మ్మనమునం అక్కు తెజింగుల, గు మపాయ్ంబులను సెంచి4కుందనిపూన్మి_ ౯. 

చ, అనయము నీతిమార్లమునె 4 యారసీ సూక్ష్ముపుద దృవ్రి.ధెర్యుముం 

నొని జతనంబు విాఆలగ నశ4కుం8తరీతిని నంతచూచినక 

జనక జం జూడ శనేరమికి * నాగంతము చంచలతేం గనంగం జి 

క నివెకనొండె నాప్ప వగ4 కాంతు:డు రామునికింకఠుం డొగి౯ా. ౧౭ 82 

డవ సర్గము సంపూర్ణము. 

ఛా = వ సరము, 
భత 

దయ వానుము విమానముం గాంచి పొగడుట, థ్రైథం- 

చ. వననచరపీరుం  జాభ వస+వర్యమునందు మణి వ్రజంబుచే 

తను ఘనవజ, రాజిని నిళతాంతము చి త్రిశమే, ప్రతే_ప్తమా 

కనకముచేలే నిర్మితిని + గాంచిన కృషత్రి మపము లొస్పంగాల 

గనదురు కాంతి వెఫైడున4ఖండవిమానము. గాంచె వేడుకకా, ౧ ఏ98 

కే. దానినిర్గాణనై వై ఖరీమాననమున, నిట్టిడని లెక్క పెట్టంగ + నెట్టివారి 
తాలు. ఒవాతితవానానాశవతాాడాడాంగా లాగా నా నతన పవనాల. పాటా లావాలా 

1] నియుజ్యుమాచా స్తు సు గజా స్పువాస్తా స్సేసరా ఫ్నోక్పల శ్రవహ్తా?, బభూవ. చేవీచ 

కృతా సుహస్తా లక్ష్మీ స్తథా ప పద్ద ని పద్మహప్తా- -ఆనిమూ. 2 ఆతిదుగఖితం మన 8-ఆనినురా, 
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కె నకక్ళముగాదు, సాశమ్యుమును జూపు, నైన సాధ్యముగాదు బ,4హ్హాకునుగాని, 

దానిని నిక్షించెడుతజి, మానసమున విశ్వకర్య 4 మహితం బగుచు౯ 
జానుగం గన్సడునిదియా, మానితనుని మెచ్చుకొని య 4 మాటలింశేలా. ౧౪ 

క. సురవభమువ( బొకవై సుందరముగ నలకారుచుండె 4 చనువేశునిదు౦ 

డిరమున భూమిని దగులక, యమదుగ నాకాథశగుండె + యది యలరాె౯. 

వనరువామి త్రుఏీమాక్షం,బును జూచెడిచివ్నా మిడ్డి పో యవిశెప్పం 

గను దగునట్తుగ వెలసెను;, వినుపింపందగు చు నదియు + వెబలెె మువనముగకా, 

అందలివస్తువే4డై నం బ బ్రయత్నంబుచేత శ్రమంపడి + చేయంఒడిన 
చేకాని యత్నంబు లేక నిర్మితమైన జెద్దియులే డందు 4 నెందునై న 
గనంబడు తొవ్రలు 4 కము చ్రుముహోరక్నచి క్ర తంబులుగానె 4 వెలంగుచుండుం 
దడిష్టశేవంబులు 4 తలం జేవతలళేహరబులయందై న న + నమరియుండ 

. వందలిసమ స్తవస్తువు 4 లద్భుతముగం 

గానంబడుచు నెయుండు; నిఖక్క_ముగ నడ్డి 

తి (వృతేపమొ నరించి యు+దీ ప్పకౌర్య 

వసం జెలంగయు బహాకష్ట+4ములకు జిక. ౨| వె 

. దనుజేం ద్రార్జిశమయియే, తనరాశెకుంగాని సులభశకరముగ ఒభియిం 

చిన చేగావది మజియును, దను నెక్కిన మాన్యు. డెట్టి(స్థలమును జూడ౯. 31 

. మనమున. గోలునో యటకు 4 మానుగ వేగవు పోవ, డాలి యిం 

కను వరగోపురా దిబవా+4 కల్పనముల్ చెలువారుచుంను నం 

దును గనంగా నాకొక్క యెడం 4 దుల్యవిశేవము లొప్పుచుండుం గా 
వున నది యెల్లతావ్రుబను 4 బొంకముగా, గనుపట్టు నెంతయుక. ర 890 

తనవిభుచి త్రమెజింగోయు, మనజవమున వా యుతుల్య +౫ కి మీోాజంగబో 
వును వలసినవోటికి దానిని వారింపంగ నెవడు + నేరండు జగలి౯. ర 39! 

. అది వమిహోత్తులు పుణ్యాత్తు 4 లవిశయధన 

యుణతులు కో ర్రీవి శాలత 4 నొవ్వువారు 

నైన నిం ద్రాదులకు వాసథమైన స్వర్గ 

మట్టు తనరారుచుండు నథహార్యమగుచు. ౫ 392 

మతియు6 బుష్పకమది 4 మణిముఖవస్త్సుపి శేవంబులం జాలం 4 జెన్ను మోజు 
సన్ని వేశంబుల 4 నున్నతిం గాంచుచు, శిబ్చవిశేవముల్ 4 చెలంగుచుండం 
బలువిధంబులుగను 4 భాసిలి పెక్కు లౌ శృంగంబులను నలం4కృతము ననుచు 
గూటగణంబుల 4 గను రారుపర్వతశృంగంబురీతిని శ నెసంగ రమ్య 

* దివం ,గభేం వాయుపథ ప్ర ప్కతిస్థ్రితం వ్యరాజ తాదిత్యపథస్య లక్ష్మ లక్ష్మవత్ -అనిమూలము. 



శీ 

లే 

ux 

CE 

లే. 

ఆంధ్ర శీ, మద్రామాయణము 

మగుచు కౌరద శశ్గిబింబ4మట్టు వివుల 

మై కనంబడుచుండును + నందు. గుండ 

లాభిరామాననములు మ+హాోశనములు 

వీకృతగగకులోచనములును 4 విపులములును. ౬౪ 898 

గురుగతులునై న భూతే,త్కరములు వోస్టమచరులట్లు+గాం బ్ర తీములు సుం 
దరవుప్పుకి మం బెళ్లైడం, గరమొప్పుచునుండె వేలు4గా మ్రోయుగతి౯ా ౭ 

. తొలిబుతువునందు. బువ్చ్పం,బులవ'లె రన్యుమయి, మధువు 4 పొలువును లీలం 

దొలంగించున విమానము, విలాసము జూచె జ్ఞ వగ+పికుం డచటకా. భా 

ఎనిమిదవ సర్గము సంపూర్ణము. 

౯-వ సర్గము, 

తార్తూర్థుం పుప్పకవి మాననర్ల నము. చురుం- 

రావణునకు గృహరత్నం, బె విలసీలు పువ్వకంబు శ నంతరమున బా 

గై వివుల మాయతమ్హును,న వేళ్ళము మటొకదానివానుము కను(గో నె౯, 

అద్ది యోజనమాయత 4 మర్ణ యోజ 

నంబు వి స్తీర్ష మటర నా4నాసవానస్య, 

సౌభయుతీమయి వెలసెను; 4 శత్రువాంతకే 

యిన యావానుకుయు నట 4+ నాదరమున. ; 297 

జనకజ నాయతలోచనం, గనువేడుక వెదకుచు౯ నిథకామము పూన్మి_కా 

దనుజేంద్రు వువ్పకము త,ప్పనితరసర్వ స్థల ముల 4 బాగుగ వెదశెక, 3 898 

కని రావణానుజాదుల, కనదున్నతగేవాములను 4 గాంతిమెజియ న 
య్యనిలాత్శజను డంతటం జనికాంచె నను శ్తమమగు + సౌధవరంబుకొ, ర 

. మూ౭డునాల్లుదంతే4ములు నొప్పుగ జములు 

నితరములగు దోరడ4తతులు పెక్కు 
లచురియుండె; ముజియు నది యసంబాధమై 

పానీతమగు శ న్రశభటులచేత, ౫ 400 

ఎ దను జేశుపత్నులయి తగ, దనుజాంగన లతం6డు మిగుల శవర్పంబున బె 

చ్చినరాజకన్యలందుం, గనంబడి రాశని!ి సుప్పిం 4 గనువారెల్ల౯ ౬ 401 

ఆయుధోధరులును + నంగనామణులును నందుంట నాగ్భవా 4 మపుడు నక్క 

నుకరసంకీర్మ మై మళియుం దిమింగిలములగూడి చిబుతవే4పలనుగూడి 

ననిల వేగాధూత4మై సర్పములలహాడి యున్నసాగరమెట్టు + లొప్పెం గిన్న 

రేంద్రునం చేలత్మ 4 హితముగ నుండునో నారి వాహనుండగు 4 నమరనాథు 



సుందరకాండము = ౯ సర్లణు, 49 

కే, నందు చేసికయుండునో + నద్ది రావ 

గాసు'పనిగహమందు నె4య్యమున సతత 

మలక చుండెను యమషశాళజిగు కు బేకు 

నందు యగునకుణుళయంను 4 నధికలత్మీ లా! 402 

క, ఎది యలనరాకుచునుండునొ, యది దానికి నధి"మెన$ నుదియును నాయా 

దనుజుఐ ష్భవాముందుం, బొశలుచునుం డెను వు = కాంగపూజ్యంబ గుచుకా. 

క, మున్నే వివరించినయా, సన్నుతదనుజాధి రాజ4 సౌధ మున మకా 

మన్ననల కరమ మది, నెన్న పజ క్క వారవ * మిదియవ( వగుచుకొా, 
Jn? 

4 

*క, అలశారువుప్పకంబను, ఎలితవిమాకంబు మిగుల 4 అమ్మై వెలయంగా 

విఎనిలు *నిహ్య్వూవ్రవాంబులు, గద యుంసంగ హానుకు4గాండౌాకా చానికా, 
మే జా 

క, వనజాసనునినిమి త్రము, మునుపషయిది దేవలోక 4మున నిర్మితింగాం 

చెను విశ్వకర్శ చెం గావున దినము రత్నతతివి4భూమీత మగుచు౯. ౧౧ 

చ. కకయబకవు చుండె: యకవతి 4 గాకతపం బొవరించి బవ్హానె 

మృనమలరంగం జేయుచు సి4మానము దా“ నిబాంచి; హః 

తేన గురుశె ర్య సారమున 4 దానననేశ కజేరునొంచి చే 

కొనియను; గొన్ని స్తంభములు 4 కోనుల హేమమయంబు అ చేసుక. ౧౨౪ 

తే. కొన్ని రాజతేము లు + కొమాకుచుండు సీ, హోమృుగంబుుఎందు 4 నమరుపండి 

యుండె శిల్పాములుగ 4 నుకుకాంజెచే నది, చెన్ను మాజుచుండె నెన్ననగుచు, 

క, నిల యోాపరిగవాంసులు, విలసనకీలంబుల గుచు 4 వెలసెశునాపం 

బుల మే'సమంకరాఖాన్ట, చలములు నా నున్నతములుం 4 జారుతరంబుల్. 

శ్రే. అంబకంబును నొౌణ సెడు4నట్టులమకు 

చును గృవాంబున కోకో కేజశమును నొసంగు 

చుండేె; నది విశ్వకర్థచే + నొప్పుమెజుయ 

నిర్మితంబయి విబ్బముల్ 4 నెజిమెజ యంగ. ౧ర 410 

క, జ్వలనార్కులవలె నెంకయు వెల చు చు ణా ర్రస్వరమాన 4 విరచితములు ని 

ర్మణములు నౌ సోపానం, బులు కో వియకుంగుబందు. + దొడలు చునుండె౯. 
DE ea 

తేస్యహర్మ వ్ర్స్య మ సనం వేళ్ళ చాన్య తునికి, తం. బహంనిళ్యూ వీవాసంకీర్ణం దదర్శ 

(వ్యా: శో రై కతేం 2న్యం డివి కు దిరికల్సికన కా, విమావం పున్పుకంవామ సర్వరత్న్న 

విభూషికమ్ .-ఆనిమూ కనిక గోవి దగాజు లేమూయర్భ ములు కల్పిందీ శూనీరి. చ్రకృతో పయాక్త క్త 

ములగాలేవు, ను “హెశ్వరతిర్థులు ప్రా ప్కాతీతి కాక్ట మును స సమం జసముగ చూనీరని షెద్దలు శా లవంది 

కుపొనాదే జః 
జీ 

వెప్పిరి. ఆయర్డ మే లయంట6 చేస్పయబడెనదవి యెజుంగపం ము. 2 రిర్యూ బ్రహము అజా న్ లేవా 

రణాయులబని యర్థము. ॥ 



em 

ఆంధ క్రీమద్రా మాయణము 

. కనకంబుచే సృటి4కములచే గుడ్భంబుమో(దుగా శుభరీతి + మించునటు 
య చెయంగంబడినవై 4 చెల్వుగుర్మె.దుజాలకములచే వాకాయ$నముల చేత 

నామందిరంబు శ4రాస్పవం జె యుండే: జీరంబులకా వేయం 4 జిత్రముగను 
వాని ని గంజేయు4ఫా సంపదను మించు నీంచ్రనీలంబుల థీ నెలమి(గూర్చు 

- నింహళద్విపమునంబుట్టి $ చెలంగుచున్న 
చ్చు 

యమ్తుహోనీలముల చేత 4 నరుంగు లెల్ల 
నచట నిర్హింపంబడియుండె; + నద్భుతముగ ( 

బగడముల చే నమూల్యభ4న్వమణివితతి. ౧౬ ౪ 412 
. తులలేనిమా కికేంబుల, నలు డలం చలములెల * నె జవిభాతిం లాట 

en QQ. 

జెలంగుడ. రీతిని విరచిత, ములునై యబరారుచుండె 4 మోదంబెసలగ౯. ౧౭ 

అనుణముగాం గనంఎటడుట 4 పోటకకాంతిని మించుచున్నసుం 
దరతీరచందనంబునను 4 దద్దయు వాసనలొప్పుచుండె, ని 
క్కరణిని దీ వ్రనూక్యగకి4గాం దనరాకుచు శేహపం క్రిమి 
ద రహీ చెలం వార్య్రసము+దాయములం జెలువారె చెంతేయు౯. ౧౮ 

- అఆట్టివుషు కాఖ్య + మగువిమానంబును, గవీవ రేణ్యుం డప్పు 4గడంగ యెక్క; 
నంత నచటనుండి 4 యవా్వ్రాయుజుం డన్న పాన భక్ష్య సం భ4వంబునగు చు.౧౯ 

* సురుచిరమై గంధరజ, స్ప్పురితంబయి నూపుండాల్లి 4 కోభిలఆడు న 
మృరుదుపమం గాంచుగంధముం, బరమమ్హును ్రోలుచుందెం+చావనియ చటక. 
దనుజవరుండు రావణుడు 4 తతృ్పమయంబున నున్నచోటనుం 
డ్ నెగడునట్టిదో యనంగ 4 నిర్మల గంధ మదహ్హు చక్క గాం 
ననరుచునుండెం గావున స+దాగతిపుత్తున కామనీపీ. ఫా 
య్యనం బయబంధువ్రు౯ మిగులు4వార్ష ము మాఅింగ బంధువెట్లు తె 
ల్పునొ యటు రావణుండు తీగు(భూమియి చేయని కెల్పునట్టుగ౯. ౨౦౪ 417 

. మనసుశకుం దోంచుచుండెను;, వానుమయు నటనుండి తరలి యా రావణుండుం 
డినళాల. గాంచం బోయెను ౫నుగొననది యాయతమయిశికడుశుభ దం టె. 
దను జేంద్రునిమనసున కీంపును గూర్చుచు నుత్తమయగు 4 పొలంతివిధమున౯ 
నడచు రత్నసోవా, ననికరముల నద్ది సొంవు4నం దగు చుండె౯. ౨౨ 

కనకమయడజాలభూవీత, మునునయి నాటికములగుచు + మోడంబు నొసం 
గను జాలుభూతేలంబుల, ఘనమై దంతములు చాప 4గా? జితృముగక-, ౨౨౪ 

* కనుంగొననౌచు హాాొ_క్తీకపు4గంబములుం బగడంపు సంభ ముల్ 
కసకపుంగగంబముల్ రజత4కల్పితముల్ మెణినిర్మితంబులొ 
ప్పును గుమిగూర్చునట్టివిగం + బొల్చెడునవ్వియునై న స్తంభముల్ 
కనంబడుచుండె నందు.) బలు+కంబము లంతరమందుం దోవల్, ౨౩౪ 421 



సుందరకాండము ౨౯ సర్షము,ః వక్ష 

సీ ఆ స్తంభములమింద 4 నందంబుగాం దగునట్లు గందనపక్సై $ లమరుపంబడి 
యుండ నాకంబంబు 4 లొకకొన్నిస మములై మిక్కిలిపొడవుగా 4 మించి చివర 
భఛాగంబులక౯ వంగి 4 పరమభూవషణముల. గ్రాలుచు నవ్వు తె+క్క లవిధమున. 
దోంచుచునుంటచే + నేచినగతి స్వర్గమున కుద్ద్చమించులా4గునను గానం 

"తె. బడుచునుండె; నదులు 4 పర్వశసా గరం,బులు వనంబు లాది$గఒధరి త్రి 
లతణముల చే వెలయు చిత్ర కంబళ ,మందుం బజువంబకుచు + నంరుచుండె. 

క్, నానారాష్ట్రంబులతో, నానాగృవాములనుగూడి 4 వై జవిభూలిళా 
గానంబకుభూమిరీతిని, జూనుగ వి స్పీర్టమగుచు + సాధువివాగముల్. ౨౫ శ2$ 

క, కొాలకొలంగూయ సుగంధం,బులు గుప్పున నెసయగ, క్రేష్ట4ములుగాం డగు కం 
బళళయ్యుల నవముగుచు నొప్పులు గుల్కుచునుండె దనుజ+ఉపుంగవుం. డందు౯. 

క, నిరతము వసించు న.మ్యుది, పరమాగరుధూపములను 4 భాసిలుచుంటకొా 
గరము పొగవన్నెచేం దగి, యరుదుగ( గన్పడుచునుండె 4 నాయతమగు చుక్, 

లో ఒక్క చోవాంసయ + బ్రాని నెర్శణమయి పాండు రవర్హ మై + పరంగుచుండు 
నొకచోట నడ్డి వు(బ్వోపహోరంబుల నతిచి త్ర వర్ష మై 4+ యమరి కబల 
వర్ష్మమై క ల్గాష4 భం 16 జెన్నారుచు, మనసున కామోదళథీమును నొసంగు 
చును, మోములకును గాం+లిని బ్ర సాదించుచు,దుఃఖజాలంబుల(4దొల గంజేయు 

చును, దివష్టిమె, లభ్ము4కిని బుట్టినిల్లునాం దనరుచుండున్వు రావ+ణునినివాన 
మగునావిమానంబు 4+ తగ సుఖస్పర్శమౌా వాయువు, కనులకు 4 భవ్టమోద 
మునుగూర్చునా కార4మును, క్లో, త్రేములకు వించామ్భృుదు గా నంబు+న ద్భుతములు 
నతిరుచ్యములు నగు+నట్ట భత్యుదులు, చారుగంధంబును 4 సారతరము 

గల్లియుండుట చేత: ఖీ గన్న తల్లీ కుమారు నిం ద్రియంబుల కెట్లు 4 లింపుంగూర్చు 
నట్టు లచ్చటి కేగి4నట్టి వారల యిం ద్రి యములకు నె దింటి ఛీ కతులతృ విం 

గభిషించుచుండె; నా గాలికమూాచండు దానివె ఖరిం గాంచి *+ మానసమున 
*నచ్చెరువెంది యీశ4యది స్వగ్షలోకమో, ప్రబల దేవతలుండు4పవ మొ, లేక 

శే, యిం౦ద్రు డుండుతావొ, 4 యిది బ్రవాతోకమోం 
యనుచు దలంచేె; నంతం 4 గనకమయము 

లై న స్తంభములను 4 నలరుదీపం౦ంబుల. 

గనియె నచలములుగః 4 గానంబడలో. 3౧ 496 

జే, ధ్యానమొనరించునట్లవి 4+ కాననౌచు 

దూస్టితేమున నోడి యవమతిశ4నొంది 

పడినజూదరులట్లు చూశపట్టు చుండ; 

నతండు దీప ప్ర కాళమ+త్యాయకం బు, 53 hh 

యాను 

* స్వరోయం డజేవలోకోే య మిల ద్రస్యేయం పురీ జేక్ -ఆనిమూలము, 



న్2 ఆంధ్ర క్రీమృద్రామాయణము 

ర్ దను జేంద్రుని జేదస్సును, ఘన ఘభాూపణసుచులు 'వెలయంశగా నెల్లడలం 

గని మండు క చున్న బేమో, యని శబంచెక్ మభసునందు 4 నద్భుతపడుచు౯. 

చ. సపలువసనంబులక౯ వివిధశ భానుకమాలికం౯ ధరించి యు 

జ్ఞ ప్రలతర వేవఘావణవి + వాల పచుల్ పొలయంగ రత్వేకం 

బళమున న్ దృవో్యడు న4పారవిణావవిరాజమాన కాం 

1; నాక వేయివుందిని స్కదాగ కెనూనుండుగాంవా నొక్మెకలా, 334 429 

చ. వవివలు వారలందబును 4 వారని కో ర్కెలం శృీడసల్సి పొ 

యనితమి నర్బ రాత్ర మున శ నాద్యలి మ వనము శ్రావి న్ని నిద చొ 

క్కునకు వశంగతాత్తలయి + కోర్కెలు సిద్ధిని బొందకున్న నొ 
యన నిదురించి రయ్య్యవను। కంటె సుమ ప్తిని నాపజాలమికా. ౨5౪౪ 480 

క, చలియింపకుండ నిద్దుర, గలియుటం గాంచిగుణాది+క విభూవణముల్" 
పలుకకయుంజెను నట హంసలు పట్పవపం క్రివిగ తశబ్దములగు చుక్రా, 3౫ 

సిక, సెనుసారసవనమువిధం,బున విలసీలుచుండేం గనులు 4 మోడ్సియు, త కంతా 

ఖీని గనంబటుపక్ నిదృం, గనువారల నెమగముల 4 గాంచె హనువుయు౯, 

ఆ. పద్మగ ౦ధ ములను 4 బరిఢవిల్లుచు నమొ 

గములు వెలసి, పగలు 4 కంజములని 

ధమున న్ఫుటములగుచుం 4 *దామసి రా మోడ్పు. 
జెంచినట్లు తోయ + జిత్రరీతి. ౩౮ 42కి 

= శ్రీమంకుండై నట్టి + యామరు త్తనయుండు వాంంమాములు 4 చారుగంధ 
 యఖశణావళి దిట్ట + ముగ్గపన్య క ములతో సరిపోలునని తనథనాస్టంతమునకుం 

దగుంయగా నీవని తామత్వపేలముఖములు పద్మమి లవలె 4 వెలయు: గాన 

మ_త్తహట్సదములు శీ మన్ “రందమునకయి విక్ర క సీతపద్తాలి భీ వేడ్క_మోజణి 

కే. మాటిమాటికి వ్రా లెశు4మాడ్కి_ వీని 
యందున ౯ వ్రాలు నిజమిద్ది + యని తలంచె; 

నట్టు లాయన్నుమిన్నల 4 నలరుచున్న 
దానవేం ద్రునిగేవార4త్నమది యపుడ.. రోం తక 

క, తారాగణగనంయుతమూా,, శారనన భమట్లు సుప +సన్నంబగుచు౯ 
డా రాజిలె రతఃపకి యారావణుం డాపడంతు 4 లాదృతి. గొలువ. రో౧౪ 

క నిరివలయం చారశాతలి, పరివృతుండగు లీకరల్లి శభ ంగిక౯ా మిగులకా 
సుతుచిరముN (6 జూప క్షైన్సు, వారికులలిలకుండు వానువు + య త్తరుణమునకొ, 

కనన యనా ద 

1 సహసం పరనారీణామ్-ఆనియాూలము. 2 పద్మవనం౦ మహళ్ -ఆనినాలము. తి తౌసాం 

సంవృశేదంతాని మోలితౌకూణి మారుతిః-ఆనిమాలము. క్షీ తామని=రా త్రి, రాక ఐ=రాంగా - అని 
యరకము, 

థ 



సుందర కాండము ౬ గ సర్షము, ర్ 

తే. పుణ్య శేవము కో ౧హాడి 4 భూమిపయిని 

న 

ళా 

మ్ 

నాకసమునుం కీ పడిన నూ$యమయాయిచుక 

లన్నియుంగూశి ౫కరాయీంతే4 ల 32207 

వేమొ యనియుంచె నాత్సి-మయశ4హృ వయమునను. 3 48 

సుకుుచిరకాంతెయు గూవం, బకునను నా వేటంచనవము 4 నహ్హాశొప్పుంగా 

నరకాంత్యాదుబడోడం, బకంగెడు తారకలరీత 4 ఛాసిలికతివల్, ఈర... తప 

క 
తకుణులు వాకు మన్యమును 6 ద్రావి యనంతికకి' పకేషిమెన చూ 

సురశము సల్పుచున్నతజి 4 శుభ్ర గుహా శ్రమకీనహోరసుం 

డరమశశూ షణంబుణును 4 స్థా సముల౯ వికి కా జ కూటు గో 

బర సుమ ప్తి జక్కు నుడి 4 $ స్వాంశములొప్ప: జెంం* కందొగ్౯. ౮౫ 

విస్స స్తకిలకవై 4+ వెలందులు కొం”, అుద్భా/0త ఃహాపు కలయి॥ వా వినయన 

లొక కొంవ, అందు 4ణ్ొక గ్రానోం చార పవన? లెత దశ్ నలు కొంినశటు ఎలికగు ఈ 

ముకానుణ శేఘాకక ము చని తనువుల నావ5ిందంగ: గొం౫ (ఆంబరములు 

విడివో వంగోంవజువెలంంచులు మొలమాలువవల్ యుండంగంగొందశజబువన గభూమి 

. పయిన ఫ:మానించుచుకొ గమ శ బడపీకలాొగి 

కంగు న డుముకట్టువదల్బు 4 చవనియందు. 

బొరల6 జేయింపంబడు చిన్న4తురగవనిత 

లట్టు విలసిల్లు చుండి రాశహర్మ వ్రమందు. 'రీ౭ 440 

సుకుచిరకుండలంబుబను + సొంపు దాల్చివకొం: ఆంగనల్ 

పరమసుమ(స జంబు ల్ె% థీ ఛావజు కేలిం డం దెగంగ సుం 

దరముగం బూచి యు౯ గజఏి4కానము ద్రొక్కంగ నున్నతీంగల 
జ జర 9౨ స్ గా 

ట్రమయదుగం గాననై చట; 4 నమ్మకుదాత్మజు దృష్టి, ంతీయుక, రోీరా All 

. తరుణుంకుచబధ్య ముములం బరంగెడుగు సహోారము లట 4 భానుశలిలస 

త_రములనలెం దనకి కుచాంతరముల శయనించువాంస+కతులన నమరే౯, 

తరుణులు కొందు స్వకువాం,తరముల వె దూర హోరశతతులం చాల్చకా 

గురుకాదంబసకతత్రుల, కంశి౯ల బొల్పారె నవ్వి 4 కనులకు విందై. రగ్శ 448 

కొందటుతరుణులు దాల్సిన, సుందరతర కాతకుం భ 4సూ త్రములు సువు 

ప్తం దవరుచ క ఈనాశ ముం వగ బురుడింప నట విశలాసనముమాజక, సం 

వాంన దుంంబోల-$=ట్లిహారంబులు పులినస్థలంబుల. 4 బోలుజఘన 

ముబుగల యూయం? కన, హాంసకారిండ  వాకీర్ణ ముటుగను + నలరి చ డ్ర్ 

._ వాకశోభీతములు 4 వువులినంబుల) చెలువార నవ్వ న శ4దులవిధమున 

రాజిల్లు చుండి, రా4రముణులు నిదుఏిం చియుండి గ స్లైలవిండ +లొగిని మొగ్గ. 

లుగను, పహోటకభూప.+లు వివులనరనిజములుగ, శృంగారచేశళషస్టలు మోొనళ్లు 



న 

3 ఆంధ్ర క్రీ, మద్రా మూయణము 

కే. గను, శరీరములందగు4 కాంతి తీర 

ములుగ వెలయంగ దివ్యన 4దులను జోలి 

యలరు చుండిరి; కొందజు4విలందు లందు 

మృదువులగు చేవాములయందు( 4 బొదలు వేడ్క, ౫౨౪ 445 

క, చనుమొనలందుం చాల్సిన, ఘనభూహణములు చెలంగ(4 గాముకులవిధం 

బున; నందు. గొంనణజగునం,గనలముఖంబునను బొదలి + కరనురుదగుచు౯. 

ఆ, పరంగుచున్నయట్టి 4 భవ్య చేలాంచల,ముణు తదాస్య వాయువుల నెగురుచు 

వారియాననముల పై రయంబునం బలు మాటు పడుచునుండెళమంజులముగ, 

చ, పలువిధ మైనవర్శతతి 4 భాసిలు తన్మృదులాంబ రాచలం 

బులు రుచిర ప్ర కాశములం థీ బొల్బిడురావణుపత్నులై న యా 

వెలందుల వక్రమూలముల + వింతంగ నల్లన నాడుచుం దగం 

జలనముం గాంచు కెక్కెముల 4 చందమునం గన నయ్యె నెంతయుకా. ౫౫% 

చ. తేనరుచులకా వెలుంగువనిశ తామణు లాడ్భతిం డాల్సి యున్న యా 
ఘనతరకుండలంబులు త4గల౯ా మణిరాజిం జెలంగుచుంటం జ 
కని “యుపథాన సన్ని ధిని + గాలుచు వారిముఖానిలం బుసోః 

కంన మెలమెల్లనం గదలుం 4 నోమలరళ్చులు చిందులాడల౯ా, ౫౬ 449 

తే. శర్క_రాసవగంధంబు + సవాజపరిమ 
ఇాన్వితము సుఖవంబును 4 నగుతకుణుల 

యాస్యనిక్వాసమారుతం 4 బపుడు రావ 
గాసుకుని( గ్ల్చు చున్నట్టు 4 లమరియు౦డె. ౫౭ 450 

క. దను జేం ద్రునిఖార్యలు చ,క్కనిమద్యముం ద్రావి డానం $ గాంతునివగునా 
ననములని శంకనొందుచుం, గని తమనవతులను దన్నుఖీఖుంబుల నెమ్మి, ౨౫౭ 

క, పలుమజు నాఘా?శించిరి, విలాసమున నొప్పి మిగుల 4 వేడుకను సప 
త్నులు తమ్శు మూర్కొనంగా, వెలందులు సహీయించియుంట?వింతయగా చే. 

ము, సవతుల్ మోముల మూర్కొనం గడు నమర్ష ౦బూనువారయ్యు న 
యుష్టవిదల్ రావణునందు మోహమున (6 దాలొ ప్పారుచుంట౯ నితాం 
తవివమోవాంబున. జిక్కి. నాథునకు మో4గంబంచు( దద్వక్రముల్ 
సపిలాసంబుగ మూరుకోంచుం చ్రీయము?7 + నాధించి రన్యారికి౯ా, ౫౯ 

రాత? 

l ఉఊపధానపరిన నెషు- ఆనివ్యాఖ్య. ఊఉఊపధానమన6౬గా దిండు. 2 ఆత్యకం స కమనసో రావే 
ళ్ నామ 

తొవర ్రయః, ఆస్వకం తా స్సృపత్నీనాం వ్రీయమేవాచకం 'సదా.ఆనిమూ, ఆస్వలంత్సారా 
గాంధాక రాఎణే ఆల్యేర్థం సక్రమనస తా స్పపక్సిభి 5౫ ఘాకమఖాః సర స్త్రియః తదాఘా,ణ 
నంపతే్య్యి వ్రీయమితి ముతా సపత్నీవాం నీయ మేవా చరకొ_రాగాంధాః కొం వకర్వంతీతిభావః - 

అని నుహేళబ్చరతీ స్టేలు ఈయర్భ మే సకసమని పద్యమున6 జెప్పయిడ్షెనని చుపాంపందగు, 



సుందరకాండము =౨౯ా సర్షము. కర్ 

చ, అతివలు కొందఅందు. గడి4యంబులచేం దనరారుచున్నదో 

ర్త తలు, మనోవారాంచుకము4ల౯ దలడిండ్లగ( జేనికాంచు నా 

జి సుళనాథుపార్శ వ్రముల. $ దృ వ్రిగనే శయనించియుండి; రొ 

కకక ద్క వే తొకతు4కం గదియించి తదీయవత్ముక౯ా. ౬౦4. 454 

ఉపధానముగం జేసి 4 యు రుతేకసుఖని ద్ర చేయుచుండెను; గొంద4కాయువతిభు 

జంబుమిం/దను స్వకీ+క్ష ౦బులనిడి చేవ, క శయనించియుండిర, 4 నయ 

డం యన్యాంగనాంకకమువ ని నిద్రించెను, దానిదోర్ల తలపై వరగుణులుముజీ 

కొొండబు తలలుంచు+కొని శయని రెచిరి; మజీకొండఆజం౫ EN మమత 

నిత చేశరాంకయు 4 లెసంగు పార స్టీంబులు క్షటులు వీపులు తలథనచలు గాంగ 

తే. మాని యవయవముల నొక+రొకరిపె న 
వె చుకొనుచు మదసనె స్నే వాశవశలయి 9 తగ 

బందుకొనియుండి; రిట్లు లా4పడ (తుల గుమి 

సూత్రసం కృధితంబగు4చొప్పుమోాజు, ౬.౨౪ 45 

క, కనదురుదోస్సూ త్ర ౦బులం, 'బెనుచుకొనుచు భృంగములన$ వెలయు కురులతో 
గనంబడుచు. బండ్ యుండోం, గను వారల నేత్ర, ములకు 4 గ వ్రాతేరముగక,. 

కే, చారమునం గ్రుచ్చ బడిన మ4దద్ది ఏ రేప 
నములు చెలంగలో నొ ప్పారు4లలితపుప్పు 

వోరమట్టు గం దగియుండె 4 నచట మజణి యు 

దనుజనాథుని (స్రీసము+ దాయమెల్ల, ౬9 £57 

em 

ఆ, వదన మారుతములు శీ వాస్టీషీం చుటం బర 

స్పరము కసుకుహోర 4సమితలెగూడు 

కొనంగయ; బోకముళ్లు 4 కొవురుగం బిగిగొన 

మూ (వులపయి హా స్త4ములు పెనంగ. జర 4క్రి 

సీ, ముంగురుల్ పయింబయింశజెం గు చెంగున లే చిపొాలయుచునుండుట+బోల్చి దూడ 

వై కాఖమునం బూచి 4 వాయుసంవ్యా ప్రి చే. బెనంగాని మాలాకృళీతిని జెలంగి 

పూవులజొంపముల్ $ పొందుగా గుమిగూడి న్మ_ం౦ధంబులపయి6యజశిక్క_౦గనల్లు 

కొని మెల్ల మెల్లన 4 గొమరుమాజఆంగం బరస్పరము సంస క్రిచేం + బరిఢవిల్లు 

కే. వీగయగుంపు తెజంగున 4 బాగుమిజి( 

గ్రాలుచుండెను; వారియంథగములు సొమ్హు 

లంబరంబులు ఫఘనసుమళపాోరములును 

నుచితేసంస్థా నములయం చ దె 4 యునుసంబబడీ యు. ఇ 459 

క, సారసువమూలాకృతి నా, నారీముణు లట. బరుండి 4౪ నాయకుచెంత౯ 

గ్మరామున నుండుటచే, నారవషవిణావణాదు 4 లాసమెయమున౯. ౬౬ 

స 



ద్ ఆంధ్ర, ౨వ ద్రామాయణము 

క ఎవెవగవోయి వివ్వని, సువిహితము”. బెలియంబకడక 4 కోభిబుచుండె౯ ; 
చివీజావ మెలకొన నా, పప నల (6 జొౌసంగరామి 4 నొకమాజైన౯. ee 

= కనక స్తంభం౦ంబుల_వె, నునుపంబడి వెలుంగుచుంకు + నుసదీపము లా 

డనుజారి సుఖసుషు చీ, నక్ష (గా నిశ్చ ఎములగుచు( 4 గలి ప పవపళలె, ౬౬౦ 

క. త్రవరెడునాకాంతేబ నప్కు డసిమేవములగుచు. గాంచు4నట్టుండె నటకా 

దనుజులకనన్హిలు పితరుల వనితలు రాజర్షి సంభఘ4+భామినుల్వాల౯. ౬౭4 48 

1 కే. నుతీయుగంధరపీరాతస్కమాన్ ను లొగి 
నాదశ నీవు. గామించి + యతని; గొలిచి 

యుండి రాదృతిం దారె యూ*యు గ ద నాజుం 

డావధూమణులం బట్టు 4 వకుళ లేదు ౬౮ 464 

క వనితలం గొంపజ శౌర్యం, బున గొని తెచ్చెను ద దీయశ4ముఖ్యజనులతో 

నని గలు గునన్నయా ళు, గొనివచ్చెనుగాని కాదు 4 కోరికవలనకా. ౬రాY 

క్ల స్మర తాపంబున నొందజు, చళణులు మయాననమదంబు 4+ డళువా తంగా 

వరియించి రావణాసుకు, నిరతము సేవించి రతి 4 నెన్తువలిర్పక్. ౬౯ 16% 

క, ఆందున్నసుందరుఎలోం గందర్పశ రాళిం జిక్కి + కృ వా్వ్ట్రాదవిఘ౯ా 

డెండమున నలంచినదిత, ఫృం వక్కి వ చెవతెలేదు 4 పరికింపంగకా. ౬౯| 4167 

క. బలవంతింబుగం దెచ్చిన, బలనామణి యొక తెగాని 4 లజ్నీంపంగాం 

గలు గదు వారబలోవల, వం డావజుసొగ సుంగగాంచి 4 యచ్చైెచుపడుచుక్. ౬౯ 

ఆ. మోవాపరవశమున 4 ముగ్గ యాతనిం గోకి 

వచ్చినదియగాని 4 వానిపోక్య 

మునకు జిక్కినట్టి+వనిత యొవ్వ తె లేదు 
మజొకపుగువుంోకశముగున లేదు. ౬౯౬ 469 

కిక జనుచేందు ద్రునిచెంశతేకు చే, వని తానుణే 1యెనం దాను 4 నలచి వమింజే 

రినశటికం కును బూర మెవనుంగాని గ్ _చినదియు 4 నజు'దుమూ ౩౯. 

చ, జనకజతప్పం దక్కిన బన ప్రసవా తలు వానింగోరి యే 

యనిశము( గొల్బూచుండిరి: తశదంగనలందు. గువంశజాతయా 

వనిత యొకర్తుంగాని తేన4వై భవహీశయుఃగాని, చేర్చునొం 
దనియదిగాని యొక్క తేయు 4 దద్దయుః జూచిన గానరాదుసూ !. ౭౦౪ 

ఆ అనుపచాఃయు క 4 యగుసతీమణిగాని, సత్వహీనయెన 4 ఛోనగాని 
కోరండగ నియట్టి 4 కుక్చితేయాపయా, ననితగాని లేదు 4 కను, నొనంగ, గిం 

1 రాతపానాం చ యా? కన్యా స్తస్య కా మపకంగతె ౩-ఆవిమూా. వము లేన కామయుతౌ 

హృత ఇశక్యర్ణ౭- ఆవివ్యాఖ్యం ౩ ఇట వ్యాఖ్యా ఫీ పాయచు చేక్చయిడినది. 3 నచాన్టిషు ర్వా- 

ఆనివగా, | 



సుందర కాండము ౬ ౯ సర్లము. త్? 

కి నమాలీక 

'కఘువంశరత్న మా + రామచం ద్రునిసతి యగుసీత, యిందున్న +యంగన'లెటు 
రావణునకు భారరళలై వజిలుదు రళ్లై తానును నగునేని 4 తలంప నపుడు 

పీనిపుణ్యమె వుణన్ట(మానని యాసాధుబుద్ధియా మారుఠశపుస్తునకును 

గపితనుబట్టి యా4తుణమునం దోయౌను; మతి యు నీరాతీసు4మానినులెటు 

లఖలసుఖంబుల 4 నందుచు నున్నారొ యశ్లై సీతేయు రాఘ4వాభియు క్ర 

యగునేని యారావ4ణాసుపుం డర్హ కృత్యంబును జేసిన యట్టి వాడె 

యగునని సాధుబుళద్ధి గ లయావానుమకుః దోంచెను; మజియు నీతోయడజాశ 

యాసమంజసగుణశ4యీ రాముపల్ని యెట్లపవాతయ య్యెనో 4+ యశ్రైెయోను 

రాశీ నారీమణుశలందజు సు గ్వీవుచే వారింపంబడి + చింతనొందు 

దురయేని యప్పుడు 4 వారివిభునకు మంచిదగునని సాధుబు (ద్ధి గలహనుమ 
కప్పుడు తోేంచె; నీ($యంగ నామణులను నపవారించినయాకై + యసురనాథుం 

డీరామపత్నిని + నీసాధుశీలను నపవారించునయేని $ యతని కేమి 

శుభ మబ్బునని లస+చ్చుభ బుద్ధియై నట్టి యామకుత్సుతునకు 4 నపుడు తోయ; 

సీరాకుసాధిపు 4 నింతుల6 గనినట్టు రాఘన్రపల్నినే + రమణం జూడం 

జాలుదునేని నా4జన్మము స ఫలమానని సాధుబుద్ధికి + నవుకు తోంచె 

నీరాకుసాఠగన 4 లెట్లు నాకగపడి రశ్లైసీతయునై న 4 నచట రాజ 

భయమున నొక్కటం 4 బా యోపవేశంబుచే( చ్రాణములాయ$సిద్ధపడెడు 

నంగదాదివచేచ4రాళికి మరలను జన్మమచ్చినయట్లు 4 జరగుమంగ 

శంబని తోంచెనా 4 లలితబుడ్డికి నప్పు; డీరావణాసురు 4 నింతు'లెట్టు 

జీవించియున్నారొ + క్రీ రాముపక్ని యు జీవించియున్నచో 4 శ్రీరఘావరి 

కఖలళుభంబులు 4 నగునని తోంచెనా సాధుబుద్ధికి మరుజ్జనికీ నవుడు; 
రాతసరాజ ! యో+రావణా ! యూకాంత లెట్లు నీభార్యలో 4 యారఘూ త్త 

మునిఫక్ని యగుసీఠ4యునగు నే నీకును శుభముగల్లు నె నీవు 4 నుతముఖులును 

రాముబాణాగ్ని చే + రయమున క్రుందుదు రనిచెప్పదగునని 1 యవుడుతో (చె; 

నీరాక్షసాంగన 4 లెట్టిసౌందర్యంబు గలవారొ యంతె యాఃయననితనయ 

కుండునా యామె ౨ 4యురిసీయ ౨ దప్రతిమానలావణ్యంబు 4 గానంబడలగ 

నలరుచుండునుగ దా+4యటు గాన నిటనుండదని సాధు బుద్ధియా4+వానుమ కవుడు 

న్ఫురియించె; నంతలో 4 మరల నాతండు భూజూతసద్దుణముల 4 జగతి వించు 

తే, నట్టిసాధ్వ మహోత్తుండై 4 యలరునితేండు 

బలిమి గొనివచ్చి యిట్టి పాథపంవుంగార్య | 

1 బభూవ బుదిసు వారీశతస్లా-యనుశోకద౦ మునకు వ్యాఖ్యా ఖిప్కాయమా చి 

తడిని. ల్ వ్ లీ "9 కో ఆ 
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ర్ఓి ఆంధ్ర శ్రీమద్రామాయణము 

మొనరిచెంగ్నదా యటంచు నాళ ర్తిని మునీరిగి 

యక్క_టా యంచు జంతించె 4 నాత్త్మ్యలోన, ౭3 478 
సర అస ల మోసీ తొమ్మిదవ సర్గము సంపూర్ణము. 

దుష ఆంత$పుకకాంతలం జూచి మందోదరిని వీత యని హనుమ చపుమాదంబు నొందుకు. ఛతుంా 

క, హనుమయు నట నల్లడలం, గనుచు౯ శతమభఖునిశయ్య(కరణి వెలయుచుకా 
వినుకేంబై స్ఫాటిక మై, తన రెడుకయనాసనంబు. 4 దాం గనుంనొనియె౯. ౧ 

చ. ఘనతరరత్నభామితము4గా నది నిర్మితమయ్యె: నట్టిశ 
య్య కు దిగినన్ల్హు విశ్తమము $4 నందుటకై బహుమూల్యముల్ నుహో 
సనములు నందు చేయంబకి + చాలగనొ పి ప్పెను నవి దాంతముల్ 
కనకమయాంగముల్ మిగుల 4 గాఢవురీచులు నౌచు రాజిలుకా, ౧4 4115 

శే, అవ్వి వై దూర్యఖచితంబు+లై చెలంగు 
చుంజె. జి త్రాంగములునయి 4 యొప్పువాని 

వెని నాస్తరణంబులు 4 పజునంబడి యె; 

నందు నొకచో శిరోభాగ4మంచు నతండు. ౨ 416 

క. 'మేబగుము త్రెపుసరులను, జూల నలం కృతమున గుచు. 4 జంద్రునివలెనే 
ళా లసమానం_బె తగల (గా (గ్రా, లుసికేచ్చ త్రవరముం + గనుంోనె నంతకా, 3 

క, కనకమయం బై శేయస్కాసన మయ్యది చితృభాను4సక్భశ ప్ర పభలకా 
గనుచును నకోకమాలా, ఘనిబిక మై యుండ (గాంచె 4 'సరువలిసుతుండుకా, 

క. నలుంగడల నాండురూపం,బులుగల మణిరృతేములై న + బొమ్మలు వా స్తం 
బుల వింజామరలంగొని, నలలితకముగ వీచుచుండె 4 సతతము మతి యుకా. ర 

*క. పలుభంగుల సత్పరిమళ,ములు గమగనులాడుచుండె 4 మునుకాని ధూపం 
బులు మేల నవి వేయుట,వలన మనోజ్ఞ మయి కౌనంథీబడె నది నుజియుకా. ౫ 

ఆ. దానిమోంద స్వచ్చ4మైన యా స్తరణాళి, పజవంబుడియె దానిశ4వెన నావి 
కాజినంబు మిగుల 4 నాచ్చాదనంబుగాం గప్పంబడియ నాల్లు4కడల నందు, 

క, నుకుచిరవరనుమమారో,త్మర మలరుచునుండె; నంతం 4 గపివర్యుండు సుం 
దరమగునాశే య్య పయికా, ధరాధరముంబోలి మెజియు4కేనునవురంగకా, ౬౪ 

చే, విలసదు త్తముకుండలం+బులు మెణిుయం౭గ 

లోహీ తాతంబులును మహా+చావాన్రలును 

* సళరధూపేన ధూపితమ్-ఆనిమూలము. . 



సుందర కాండము = ౧౧ సర్లము, 59 

దనరం గాంచనచేలంబు. 4 దాల్సి పడిమ 

ళమున మించెడు నెజ్తగం4ద మమరంగ, ర్య 4&3 

UK సురపథమున విద్యు క్షణ, పరికీర్ల ంబగుచు సంజం4+బరంగు నకుణభీ 
కరమేఘమట్టు కననై, సుకుచిరమణిమయకలాపష4కోభితు గుచు. ౮౪ 494 

క్ల లావణ్యాంబున జెలంగుచు నేవిధమగుహాపముయగొన + నెంచునొ యు 
గ 

చా వజఅలుచుండుళక కి. ద, వోవిభనవమువలన. బొంది 4 పూజురిండ గుచు క 

క్, తరుగుల్మవనంబులతోం, బరంగుచు నిదురించుచున్న+వడువున( దగు మం 
దరపరప్టతమట్లాప్పుచు, వరభూపణరాజివెలు6గ 4 వైభవమలరకా. ౧౦ 486 

లే. రాత్రి వివారించి యవు డుప+రతుండు నగుచు 

దనుజకనస్టల కంకయు: +4 చా వ్రీయుండయి 

రాతేసుల కెల్ల సుఖము గూర్పంగంజూలి 

మద్యములం ద్రావి తనిసి యా4*మంచముపయి. ౧౦౪ లవ! 

శయనించియున్న రావణు, నయగుణనిధియాసమోార4నండను(డు గ నెక 
కయనంబద్దియు భౌస్వీర, మయి తనరంగ దానివెన + నద్భుతరీశిళా, ౧౧ 488 

క, పరువడి నిట్టూర్పుల నిర్భరముగ వెలింబుచ్చుచున్న 4ఫణిచందమునకా 

గద ముచ్చా స్రసంబుల భీకరముగ విడుచు మ బరుండు4 క వార్టి వపతిళ౯ా, ౧౧| 

a 

క, వీరుని సారావణునిం, జేరి మనస్పంశయమును 4 జెంది యకట! యీ 

క, అని పరమోద్విగ్ను౦డై, యనిలజుం డతిభీతిం గన్నశియట్టు లవలికిం 

జని సోపానమునొందుచుం జని యవ్వల దానినడుమ + సన్నుతమగుచు౯. 

తే, కనయుడెడు వేదికను నెక్కి + కమ్రశయ్య 

నిదృవోయెడు దనుజేంద్రుశని౯ దశాస్యు( 

గనియె; నాశయనో త్రమశమున నతేండు 

పవ్వళించుట నన్యులె*ప్పుగిది నచట. ౧కి 492 

శే, చేరకుండుట విజనమై + భూరిగంధ 

గజము చొచ్చిన సెల యేటి4కరణి నుండె; 

గాంచనాంగదలలిశముల్ 4 కడునిడుదలు 

చిన యురుబాపహునులం గాంచె 4 నందతండు. ౧౪|| 493 
ద 

నీ చాంపంగంబడి యవి 4 శ్ర ్కకధ్వజంబులవ లె నొష్పుచుంటెను 4 వాసవునిని 

మారని మున్ను స4మరముచేసెడుతటి నై రావతము విపా(ణాగములను 

తుమ్మలాంగలిగిన + గొప్పగాయములందు. గనంబడుచుండెంజ4క్కంగ బలిసి 

యున్నయాతనిమూంపు + లాగ గులిశతుతులను మించుచుంజెన+వ్చోునజ నాభ 
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అ. చ కృకృతములై న 4 సారధ్రవ ణంబులం 

చెలణపచుండెం; గంసే4బలము మిగుల 

సమములగుచు చేహ4సంగతములు బలీ 

షఫ్టములు నగుచు నవ్వి + యమరియుండె. ౧౬౪ 494 

క. లలికంబులు కుభలతణ, కలికేంబులు చాకరుతరన్మఖంబులు మతియుకా 

బలయుక్తాంగుష్టుం బులు, సులక్షణాంగుళులు నౌచు 4 శ్లోభిలుచుండెక౯. ౧౭ 

క. కరతలము లొప్పుచుండె౯, సురుచిర బావావులు మిగుల4సొంవుగం దగుచుం 
బరిఘా కారంబులుగాలం గరహా స్తనమానములుగం శ గనబడుచుండె౯. ౧౭౮ 

లే, మటజియు వృ త్తంబులై, యప్లు + మంచముపయి+ 
జూయపంగాంబడి పంచాస్వశీసరృములటు 

లలకి, శేశర_క్ష విధమున + నమరి, చల్ల 

నగుచు బరిమళ చంద నా4థ్యములు నగుచు. ౧౮౦౮ 497 

చ, పరమవీభూషణంబులను 4 భాసిలుచు౯ా వరసుందతీమణీ 
కరముల చేతం జక్క_ం బిసుళగంబడి యు త్తమవాసనల్ మనో 

హరముగ నొప్పల *బన్నగుల + యముల నిర్ణరదానవాళి సం 
గరమున రోదనంబుల( దశగం బొనరింపంగంజీయంజూలుచుకా. ౨౦ 458 

కే, మతియు గంధరుల౯ భీకి + చెలి నంగ 
జేయం౭జాలీనవై యుండె; 4 నసాయదనున 

మంద శాంతేరమున నుషు4 ప్పిం దగంగ 

నొంది కువితంబులగు నుహోశవహులవిధమున. ౨౦౪ 199 

క్ర భనశయ్య.( జూంపంగాయిడి, కొన నున్నతఖీకి నొసంగుళథీకరముల లెండిం 
టినిగాంచె, భూరివర్పుతు మనరాజిలు నాదశాస్యుం శి డారావణుండుక్. 3౧ 

క పరిపూర్ణ భుజంబుల తో, నరుదుగ6 దగి సశీఖరదగక్రియంబగు పెనువుం 

దరపర్వతంబువలె భీకరుండై యొప్పారం గాంచె 4 గరువలినుతుండు౯. ౨౨ 
చ, దనుజవిభుండు రావణుండు 4 తచ్చయనంబున నిదృవోవ నా 

తనిపెనునోటినుండి వివృ4థతంబగు నూర్పులవిండు మద్యముం 
గొనుటను వానిలో. గలియు+4కోమలదివ్యర సాలపువవా 
ననలను బొన్నతావులను 4 జక్క నివా పొగడంపుందావుల౯. ౨3 02 

శే అరుదు మ్చిష్టాన్నంబుల, పరిమళ మును దివ్య మద్య పరిమళ్ మును మం 
దిరమును దానిం షూరిం,చురీలిం గనంబడుచు వెడలె 4 సుతుచిరమగుచు౯. 

క. భునముక్షామణేఖుచితము, కనకమయమునై న యతసోకమ్రునుకుట చా 
శ యత్ వజ గగంధర్వ దేవ డానవరావిణౌఎఅనిచయా, 



క్ 

చ, 

ax 

సుందరకాండము ౧౦ సర్గము. bl 

తని కిం చుకయెడముగ నున్నను గాంతుల నీనుచుండె + చై జప్రభలకా. ౨5% 

వరకుండలముల దానవ, వరువ కము వెలయుచుండెె 4 బలిసి వెడలు వె 

సుకుచిరమగు తద్వకుం, బరుణంబగుచందనమున 4 ననులి ప్పంబె, ౨౫| 505 

ఫఘనతరరత్న హోరముల 4 కాంతి వెలుంగం జెలంగుచుండె; నా 

దనుజవరుండు యౌమము సితంబునునౌ వసనంబుం గట్టి ప 

చృనిమృదులార్హ నస్రు మును * జానుగ( అ నధరించి యెజ్ల్ఞనె 

కనులు చెలంగ.6 జూడందగి 4 శ్రాలుచు నుంజెను శయ్యపె. గడు౯ా. ౨౭ 

మినుపరావచింబోలి 4 మిక్కీ లి నల్లనై ; యహివిధమున నూర్పు + లమరుచుండ 

శయ్యునుండె; నిట్లు + చక్కనిసీతళశయ్యుం, బవ్వళించి నిద్రం 4 బరంగుచుండ, 

గంగాభవాని దివ్యా, భ ౦గజలా భ్యంతరమున 4 బవళించి సుమ 

ప్రీం గనుకుంజరమట్లు చెెలంగు చుం జూపట్టుచుండె 4 లలీతతనుకుచిక. ౨౮ 

. కనకస్థంభ చతుష్టయ, మున నలుప్రక్కలను దీపములు కేజరిలం 
గను దానిచేత మెజియుచుం దనయంగము లొప్పిచదూడం 4 డగియుండంగ౯. 

తనువున నాభరణంబులు, కనదుద్యద్దీ ప్రిమెజియ.4గా మెఆ పులవిం 

డునుగూడిన మేఘమువలె(, గనుపట్టు మహోత్తు దనుజ$కాంతు దశేముఖు౯, 

. అతనిపాదతల౦బుల4యందు నున్న 

భార్యలం గాంచె, నక్కవి+వర్యు డంత; 

దనుజనాభునిగృవాొమున 4 సున మనోజ్ఞ 
కుండల౦బులం దాలిచి 4 థకెమరుమిగుల. 3౦ 511 

కలువల చేనిచందమున6 4 గ్రాలు మొగ బులు ముద్దుగుల్క_ ను 

జ్ఞ వలముణిభూ పషణాళిదగ 4 వాడనిపూవులహారముల్ గడుకా 

వెలయంగ నొప్పు నద్దనుజ+ఏరునిపత్నులం గీవ యూఖథ పుం 

డలరుచు€ల గాంచె; నంత నత( 4 డాటలం బాటల నేరుమాఆంగళ. 3౧ క్! 

దనుజునికౌంగీలింతలను + దన్మ ఎచులాంకని వేశనంబులం 

జనువున నొప్పి యాభరణథజూలముం దాల్చీ పరుంజియున్నచ 

క్కృనియబలాసమూహమును $ గాంచెను; నాకరుణీలలామ లొ 

యనిన నవరత్న సంఖ చిత$వాటకకుండలముల్ ఘునంబుగ౯. 3౨౪ 519 

కే. అంగదంబులు చెలలి కళ ర్దాంతములను 

క్ర 

దారాగణయుకా భం బేరీతిగ వెలయునట్టు + లెనంగుచునుం 

నంటియుండంగం జూడనై 4+ యట సుమ ప్రి 

నొందుచుండంగం గాంచెను; 4 జందువుని వి 

ధమున+ దగువారి రన్యువళ క్ర్షములతోడ. 33, ర్!శ 

వాశలకుండలములళలో., జారుతీరం బగువిమాన+న శ్రమ మడియుం 
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క్ల, దను జెంద్రునితను మధ్యలు, మనసిజు శేళులను మించు4ముద్యము( దమితీ 

ఆమను (ద్రౌవ్ యలని నిద్దుర, గ్గని రాయా స్థలములందు( 4 గడు బడలికలకా,3౫ 

స్ ఉ శత్రముకౌాంశ మశిజ్ొక్క తే నాట్య విశారద గావున 4 సాం ద్ర వాస 

నాబలంబునం దన ఆతన నిదయందును నంగహోరం బను4 నట్టే యంగ 
విశేపమున రుచి వెలయునంగంబుల నిడుకొని కశయని౦ చెం; 4 గదు, వ్రీయమగు 
వీతెళు గౌంగట 4 వింతగ నిడుకొని పవళించియున్నట్టి 4 ప్రమద యొకతె 

*లెే. నదిని బేలుచు దెవయత్నమున( చెప్ప 
నంటి నాళము మూలము 4 నాకుం గూడి 

యున్న తామరతి.గ౫య + ట్లావ్పీయుండె; 
నసితలోచన యొకతె తా 4 నొదరమున. 92 ర్ |? 

క, తనకతషయందచు మడ్డుక, మనువా'డ్యము నుంచుకొనియె 4 యందు సుమ విం 
గనుచుకా మ, మమునం జం,కను వాలు ధరించినట్టి + కాంతవలెం దౌ౯. 3౮ 

చ, సుకచిరమైన్. యంగకతి 4 శోభిబటుచుండ ఘన్ల స్తనంబులుం 
గరము చెలంగ నొప్పునొకశ4 కామినియు౦ బటవాంబు. బట్టియే 
చిరతకనంగతుండయిన 4 చెల్వుని. గట్టిగం గాంగిలించు కొం 
చురుమున మందునట్టు లట 4 నొప్పుచునుండెం బమండి యుండియు కొ. ౨౩౯ 

ర్, సరసిజహ శ్రే కణ యొక తరుణి యు. బ్రియతీముని సమ్మ4వంబునం గొని యొం 
టకిపాటునో గొాయిటంబ్పేర్చురమణి, గౌముకినిబోలి ఖీ ) సుభవంశంబు౯. ళం 

కే, కౌంగటం జేర్చుకొనియె ని కానుని ద్ర 
నొందియుండెను; నృ త్తంబు+నందు నేర్చు 
గల వముజొక్క వధూనుణి 4 క్యమ్రతరవి 
పంచికం బట్టుక" ని నీదుళరించుచుండి. రోం౪ 52 

క్ కాంతునితో నిదురించెడు, కాంతారత్నం బుంబోలి 4 కనయబడుచు౦ డె౯, 
వింతగ నొకమదలోచన, యెంతయు. బృభులంబుల గుచు నెసంగి వొడవులై. 

అ. మృదులములును మజియు 4 హృదయ ప్ర ప మోదదా 
యకములునగు తనదుథీవా స్తములను 
మద్దెలను గ హీంచి 4 నిద్దురపో యెను; 
గందు శేనిసోయశగమున ఇ నలరి. రం ర్శికి 

క. తనుమధ్యిముమున( జెల( గడు, వనితామణియో చు మిగుల 4 వాదనమునం దా 
ను వలసి మద్యుమ చంబునం దనపణవము బావాుపార్మ సీ4శేలమున నొప్పకా. 
ME మహానదీ వ కు పక్తీక్లైవ నళినిపోకత మా శీ ,తౌ-ఆనిమూలము. నళినీ=ఎసమూల నాళదళం పద్మ జా 

లకం పోశం యదృచ్భయాణకం ప్ల పవ మూ శో ws య ఆనివ్యాఖ్యు. ఈయఖిప్రాయమే పద్యమశ 
జేళ్చుంబడినదని యెణుంగ (దష, 
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న. శయనించియుండెను; 4 జక్కనియొకనా3 యొకకరంబునంబూన్మి+నొ క్క డిండి 
మమున్నుగ హించుచుశమజియొ కడిండ్ మమునుపండవకరంబు4నను చీ, యమున. 
ఇాంగలింసుకా నుచు 4 గ మా మ్రూశయ్యంబరుండి తకుణుయె వ యునిని+పసకు మారు. 
గాంగిట నిడుకొన్న కాంతామణియుంబో లెగను పట్టుచుండె; నొ+క్కకమలాశ్న్ 

తే, తమిని నాడంబర మనువా4ద్య్యమును వాస్త 

యుగమునం గట్టిగాంగోని 4 యొక్క మొగ్గని 

మద్యముదమున “వివశయు థీ మహీ తశ య్య 
బవ్వీళించెను రాక వణుపార్శష్ట సీమ, రి కరిగి 

చ సలిలము నిండియున్నకల4శంబును వేజొకకాంత నః a] 

నలసినడాట జబోరగిలు+నట్లుగం బెం దగం ద్రోసికాన న 
లలితరసా లి చే. దగుజ4లంబున. చానును నొరతదోంగ యా 
స్థలమునం బవ్వళంచుచు వ+సంతమున ౯ జలసి కమౌాచు వ 
న్నెలం దగుపూలహోారమటు 4 నీటుగం గన్నడుచుండె నయ్యెడ౯. ర౬ 5. 

క. నిద్దురబలమున కోర్వక, ముద్దియ యొక్క_క్తు వా స్తశమునం బాలింక్ష 
దద్దయు బంగ రుగిండుల, కుద్దియన నందగినవాని 4 నాక క చెజలపునల ళల 

కే, పట్టుకొని నిద్దురంజెంచెం: 4 బవ పత 
లే య పాల్ ఆో 

నయనములు పూర్మశశిసమో4ననము తన రు 
వనిత యొకతుక మదమున + దనువ్రుమజచి 
య శై వేజొకసుక్రోణి 4 నాదరమున. ర౭ ర్ి 

ఖ్ చై 

క, తనకౌలిట నిడుకొనుచు౯, ఘనని ద్రాపరతనుండె(; 4 గాముకులను గా 
మినులట్లు కొందజు త్తమ, వనితలు బవాచి త్రములగు 4 వాడ్యముల(దమిక, 

క. స్తనముల నదుముచు నాలిం,గన మొనరిచికొనుచు సు_వ్రి4గాంచిరి యాయం 
గనలసమూవాములోపల, ఘనవముగు నే కాంతశ య్య + గడు దమిమోాణక్యా 

స్క 

తే. పవ్వళించిన రదూపసం+పన్న మొన 
యొక్కవని తామతల్లి మంశదోదరినటం 
గాంచె హనుమంతు; డాతన్వి 4 యంచితమణి 
ఖచితమౌ _క్రికభూమణా4కలితయగుచు. గం ర్త్రి! 

చ, తనతనుకాంతి నాభవన4తల్లజముక వెలుంగంగంజేయుశే 
వను గనుపట్టు చుక్; గనకశవర్లము గారమునై నవాయయు౯ 
దనువ్రున 6 దోప రాతుసవతంసున కుం బియమొన దాచు జు 

క్క_నియవరోధనాయకత( 4 గాంచి మునోవారవా రూప మొప్పుగ౯. ౫%౧ఇ 58 

క, అందు శయనించి యొ స్పెడు, మందోదరిం గాంచె నచట + మరుదాత్మజుం డా 
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నుండరియు జూరుభూవణ, సందోవాము వెలయ నున్నశిచందము గనుచు౯, 

కే. అమ్మవాజాహు వాతన్వి 4 యతులరూప 
సంపదను గాంచి యూమె భూ+4బాతేయ యగు 

ననుచు నూహీంచి మించెడు4వార్డ మునను 

మనమునం దగునానందథమున. జెలంగ, 3౪ న్ 

తే. చప్పటులం గొనె దనదువు+చ్చంబు ముద్దు 

పెట్టుళానె సంతేసంబున 4 ను సోల 

నాడెం బాడెను బకుగిడే 4 నచటిక ౦బ 

"ములను ట్రైగేను నై జ చేష్టలను జూపె. ౫ర4 ద్3న్ 

పదియవ సర్లము సంపూర్ణము. 

౧౧ -=వ సర్లము, 

ఢ్టుడ్థా మందోదరిని వీతగాదని హనుమ నిశ్చయించి పాశభూమియందు వెదకుట, చుఢుం- 

క. జనకజయని మందోదరి(, దనకుది నూహించినట్టి + తగనిమనీవళ౯ా 

వానుమయు నప్పుడె వదలు చు, మునుపటివలె శాంతే చి త్త 4మునుడగ(బొందె౯. 

చ. ధరణిజంగూర్చి వేతొకవి+ధంబగుచింతను నంతం బొంది య 

తరుణి రఘూ త్రము౯ా వదలి 4 తద్దయు హోయిగ నిట్లు నిందు ని 

ద్దురం గన దన్నముం దినదు 4 తోరపు వేడ డు నలంకరీంప ని 

కరణి దలంప చెట్టిదగు4గానినురంగొన దాసచెంవున౯. ౨ ర్లిశే 

. తనపతికన్న చేతొకని 4 దాను బురందరునె నం 7౫ కొనం 

గను దలపోయ దాన్ఫపతిశ కాంతుండు రాముడు నిర్ణరాళిలోం 

దనపరివాండు లేండనుచుం 4 దప్పక చెప్పంగ నర్హయొంగడా 

కనుక మహీడగా దిది యొక రుక యెవ్వతియో యగుంజుమిోా. 3 ర్లిరి 

క. అని తలంచి పానభూమికిం జని కృమ్లురంబొచ్చిం బూన్మి. 4 శ్వసనతనయుం డం 

దును గొందఆంగనలు మా,పనిశేళుల నలసి యటంబ+రుండిరి తేమిచే౯ా. 34 

వీ పాటలుపాడిన4బడలికలను నట బవ్వళించిరిి యాడి + బడలికూరు 

చుండిరి, మద్యము + నొశ్క_ మొగం ద్రాగి యొడ లెల్లమణిచియె4యుండి; రందు 

మురజ మృదంగముల్ థీ వరవీఠములు త తలగడలుగాల కొని $ కడుబడలికం 

బవళించియుండిరి 4 పర మశేయస్టిలసె న శయనించి యుండిరి + చానలిటు 

శే, భాందబుండిరి; తత్క_పి4కుంజరుల డట న 

రావణునిగాంచె నాతడు 4 రమభూవమ 

* ప్వాంవ్రృకృళిం కసీ వాష్-అనిమూ = 

ల్ 
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ణాళిం గై చేసికొని తమ4హోరిభాప 
ములను నుకియించుకొను ఛభానములం దనకుచు, ౬|| ర్క0 

క, గీతములకు నర్థము న్, ఖాసాతిగ 6 జెప్పుచును చేక4కాలంబులం దా 

మే తెలిసి వానకిందగు, రీతిని బల్కు_చును బ్రియు వి(కించియె యనుచు. 

క వనుతించుచు. జెలునానెడు, వనితల చేవురనుసాడి + బావ్యారకములకా 
మనసున కింపుగ బంధా, లినిజక్క_ రమించి బవుళలీలాగతులక౯ా, ౭4 549 

తే, నిద ద్రపోవుచునుండె; నా 4 నెలంతలగుమి 

నడుమ దీర్ష రృభుజుండు దా4నవగణేంద్రు 

డె నపం _క్రీగళుండు గో ఫ్థూంతరమునం 

బొలుచు  వాన్రులలోనియా 4బోతుకీతి, ౮4 518 

క. వెలయుచునుండెను; నాచెలువలశే( బరివృతు(డు దాన4వపతి యపుడు కా 

నల నా౭డుగజంబుల న్పిమ్ధులంగూడీన గజపతివలం 4 బొలిచెకా మిగులకా. ౯ 

ర వారిశార్లూలుంయడు దానన్క,వరుందు మహోత్తుండునునై నైన 4 వాసవరిపుమం 

దిరమున వివిధప దార్జో త్మే_రమునం దగు పోనభామీ౭ 4 గాంచెం గడకళ౯ా. ౧౦౪ 

ఆ, మహిషమృగవరావ మొంనంబులను "వేజు 

వేజు భాగములను 4 వి స్తరింహం 

బడిన వాని నొగిని 4 బానభూమిని గాంచె 

బ్ర వగవరుండు సుగుణ4భాస్వీరుండు, ౧౨ న్46 

క. సెనుబంగరుపశ్లెరముల, ననచరపంచాసుం డర్భశభ తీతములుగాం 

గనయఖడు శేకులం గోళ్ల ను గనియెను నాభూమికందుం4+గ దుంబూన్మి మెయి౯, 

నీ వాయువుత్రుండు సౌ+వర్చలలవణంబు దధియును జేర్చి తద్దయును నేర్పు 
గాం బక్వమును జేయంశగాం బడియున్నట్టి పందిమాంసం బును * బవ్మీజాతి 

యందు నొప్పా రెడు+నట్టి వాన్ధా)ణసములమాంసమును, నెమిశళులపలలము 
శ ల్య్రావ్వాయముల మాంశనములను జింకలపలలంబుంగాం చెను;4బలువిధథ ముల. 

బక వ్రమ్ములుగం జేయంథబడిన క క్క రపతత్తుల మాంనమళ్లై యిశమ్ములనగంబు 

ఆ. లిన మిగిలినట్టిశఘ నచకోరపుమాంస,ములను, నేశశల్య్థథములవలలమం 

బ కష్ట మైనమహివ4పలలము భాగ మాం,సమును, లేవ్యుములన+చట:గనుంగొ నె, 

క, పలువిధములం దగి శ్రాగం, గలయట్టి పదార్థములను, 4 గ మ్రతేరములుళా 

బలువిధములు నగుభోజన్టిం,బుల గాంచెను వేడ్క. వాయుఃవుత్తుం డందుకా, * 

శే, శర్కరయు ద్రాతమొదలగు4సరసవస్తు 
వులను బులునును లవణాదిలలితవ న్లు డ్ 

141 Fr 
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వులను జేర్చిన *పాడబ4+ములను వివిధ 

భత్యుముల( గాంచె నాకం డ4ప్పానభూమి, ౧౬౪ ర్ర0 

క హోరంబుల నూపుర శేయూరముల నమూల్యములయి 1 యొవ్వీననాని౯ 

తే, 

త్తే 

క్, 

క్ర 

శే, 

జూరుతరము లపవిద్ధము,లై రహీం దగువానిం గాంచె 4 ననిలజుం డందు౯, ౧౭ 

పానభాజనములనుండి + పాజువేయంబడిన ఫలములు గల్లి వు4వ్పములు చల్ల ( 

బడినదై యున్నయట్టి య4ప్పానభూమి, కాంకిసంపద యెంతయుం+గ స్లియొ ప్పె. 

మిగుల దృఢముగ నందందు 4 బగియంగట్టం 

బడినసంధులు గల్లిన4వరశ యనము 

లాసనంబులు కనకర4త్నాంచితంబు 

2లగుట విగ తాగ్నియె మండుళీనట్టు లుందె. ౧౯ ర్ 58 

పలువిధంబులగుచు $ బలు తెజింగులం బకస్టములుగ( జేయంబడి4లలితముల గు 

సంస్కాారములచేత 4 సంస్కరింపంబడి పాకనపుణతచేం 46 బరంగుశినూదు 

'లెలమి6 బకన్టము చేయ+నింపుగుల్కు చు. బానభూమి వే ర్వెజుగం4 బొలు చుచున్న 

పలలంబులనుు మజి4బవాుభంగులయి సుధ మథియించునప్పుడు 4 మహితరితి 

జనియించి కేటగాం4 గనుపట్టు మద్యుంబులను, శర్కరను, మధు+వుననుబుప్పు 
ముల లే నెతో, ఫలంశీబులను “కేయంబడునాసవంబులను, సు4వాసనలకుం 

గా వేయంబడువస్తు4గణ మార్త ములను, నాపావనీ కాంచెను; 4+ బహువిధముల 

నందు వేయంబడి4నట్టి *హోరంబుల, స్పాటిక రాజత4పా త్ర ములను 

స్వర్ణ కృతములగుచు 4 బవాత రాకృతులచే 

నలరుపాత్ర ములను + వెలయుచుండె. 

చౌనభూమి యద్ది; + భర్యయాప్యకృతంబు 
లైన పాత్రవితతు(లందు. గడం. ౨౫౪ ర్ల్డీ 

పరిపూర్ణముగా నునుపం, గరమనురాగమున6 జూడంశగాందగు మేలా 

సురగాంచె నందు మారుళి;, హీరణ్యమణిపాత్రములను 4 నింపసినసురయు౯. 

. శ్వేకాంచక్నా త్రంబుల, నాతతముగ నింపీయున్న + యాసవము తగ 
భూతలమున నట నొప్పంగ, వాకాత జుం డాదరమునం 4 బరికించె ధృలి౯. 

సగము మద్యము? చ్రావంగ 4 సరము దమి 

చ్రాావంగా, నించు కేనియు( 4 ద్రా/,గ కుండం 

గాం గనంబదుభాజన4గణము నందు 

నందు. బావని కాంచెం బ్రి!యంబుమోణ. ౨౬ ర్ద్? 

1 పాడబము అలవంగా ర్క రాదిపస్తువులతో చేయబడిన భత్మ్యు విశేషములని యర్థము, 

వి పహ్నాం పద్ పే వోపలత్యు తే-ఆనియమాలమా. 8 సూదులు=వంటవాం డు. 4 మాలై సిశ్ళ బహు 

సంస్థిరైః- అనిమాభము.. 
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ఒకచోం బలుభక్యుంబుల, నొకచో వే రే్టేటుగాలగ 4 నునుపంబడుచు౯ా 
బ్రకటములగు మద్యంబుల, నొకవోం దిన మిగలీయున్న4యోగ రమందుకా, 

ఒకచో విజిగినగిండుల, నొకచో నాందోళితముగ 4 నొప్పుఘటగణం 
బొకచోట సమాల్యము'లై, యకలంకముగాంగ నొప్పునంబుఫలములు౯. 

కనంబడియె; శ్ర్రలశేయనా,సనములు పలుభంగులగుచుం 4 జక్క వెలయ? 

ననితామణులు పరస్పర,మును నాశ్తేషణములొప్ప 4 మునుకొని నిద్రకా. ౨౯ 

. అందు. బవ్వుళంచి 4 యలరుచుండంగం గాంచె 

గవీవరుండు; మెణియు( 4 గాంత మొక కే 

నిద్ర పోవ్రుచుండ ౪ నిద్రావళంబున. 

గానక య తదంళు4కము మజొకతె ౨౯౦ ర్ 61 న్ 

, ధరియించి పవ్వళింపం గృ వమసం గ నానుచుం దిరిగె 4+ వాయుజు( డపుడా 

తరుణుల నిట్ట ర్పులదా, మరుత్తు సోంకంగ వారిి(మాల్యవసనముల్ . 30% 

. మలయానిలుస్పర్శంబున, వలె మెల్ల నం గదలుచుండెం 4 బానధరణి శీ 
తల చందనము మధురం,బులయిన మద్యుములు మౌాల్యములు వివిధంబుల్. 

వివిధధూపంబులు $ వివిధరసాదులు స్నానమునకు నగు+చం దన మ్ము 
చికురంబులకు వేయు+సిద్ధధూపంబులు, నలరంగ నందలి+యనిలుం డై 
పీచుచుండెను, దాన 4 విమలసత్పరిమళ ములు ఘా9ణవర్పణథములుగ నందం 
జక్క_(గా వ్యాపించె;థసరసిజాములు పుషృుకమునందుం గొందజు+4క ర్చురాంగ 

కే, నలు సితచ్భాయలొప్పం గొం+దజును, శ్యామ 

క 

ఆ, 

వర్ణముల బొప్పి కొొందటు 4 వామనేత్ర, 

లసితకాంతులు కొందటు 4 నమలభర్య 

వర్ణముల. బోల్సీ నిద్రను 4 బరంగి రపుడు. 3౪ ర్ఢీకీ 

తరుణులు వారలు నిద్రా,భరమున మన్మథుని కే ళి4$వలనం గలుగుని 

ర్భరకష్ట౦బున నుండుటం బరికింపంగ వారియవయళ4వంబులు రాల్రిక్. 3రళ 

ముడుచుకొనిన పద్మశముల తీంగలట్టులు, చెలగుచుండె; నంత 4 లలిత తేజ 

మలర వెలయుపవను 4 నాత్మ్మజుండిట్లు స్కరప్టంబు వదల రతనిథభవన మెట్ల. 

క. కలయంజూచెను; నతనిక్కి నిలాత్త్మజ యు. గానరాకశయేయుండెను; నా 

క్ 

జ, 

అఆఅలనల నవు డాహనుముయు6ం గలయంగన్లొనుచు( బరుని4కాంతేల నచటరా. 

కనుటకా ధర్మము లోపిం,చునె యనుభయమునను వారి? 4 జూడందగునో 

కనరాదొ యనసెడుసంశయ,మునను నుదిం జంతమిగుల.4 బూనెం దనలో౯. 

పరునిరాణివాన 4 మరసీతి నందున్న, తరుణులను సుమ ప్రి + దగిలియున్న 
వారి గాంచినాండ 4 నీరీతి రాలిర్కి ధర్మళోపము నిది $ తలం నాకు, 384 



ర ఆంధ్ర శ్రీమద్రామాయణము 

క, కలిగించు; నెప్పుడై న నొొరులభార్వలం జూడవలయు 4 రూఢి నని వా 
రలవివయ ము మదడులం, జలింపం జేసినది లేదు 4 కణమా త్రంబు౯. 3౮ 

చ. పరవనితామణతతుల + బాగుగ గాంచితి నిద్దియొప్పునే 
వరభుతులాదరింతు కె, కృ4థపాపరతంత్రు,ల కిద్ది న్యాయమై 

పరంగు నె యంచు నెంచె; నిటు(భవ్యయశంబునం బొల్బినట్టి యా 
మరుదధి నాథ నం దనుని 4 మానితచి త్తము సుప ప్రసన్నమై, 35౯ ర్. 1 

చ. చలనము లేక కృత్యమును 4 జూానుగం . జేయంగనొప్పియుంట ని 
ముల నిటుచింతదోం౭చె; నిట 4 ముస్టలు రావణుపత్ను లెల్ల వి 

చ్చలవిడి వేజలువూరుషులథజూడ కనేంబడదన్న నమ్మికం 

గలవిల పాటు లేకయె ను4ఖంబుగ నిద్దుర బూనియుండంగ౯ా, ళం ర్ు 

క, కనినాండ లెస్సగా నై న ,నను మన నథవిక కతి నామెశనంబున సుంతై 

నను గల్ల లేదుగా కావున శుభ మకుభంబుం చేయం 4 బూనినయెడల౯. ళం 

జలే. ఇంద్రియములకు మనసె యా హేతు వట్టి 
మనము చలనంబు నొందక4యిు నిలిచి యిపు 

డున్నయది నాకు; నీకాంక4లున్న చోటు 

వడలి వేతాకచో రఘువరునిసకిని, ఈ న్7క 
క కనుగొన శకం బెటులగు ?, వనితలయం చెవుడు గాని 4 వనితలు మూడం 

గనంబడుదును కావున స్కీతేను వెవకొంగ నిండె నాకుం 4 దగుం జక్క_ంగ౯. 
క. వజంచు వెట్టిజాతికిం జాం జేరునొ యంబె చానిం +దగు వెచదకంగం బం 

శేజవిలోచన వెదకం,గాం జనునే లేళ్ల యందు( 4 గననగునె యటకా, ౮౩౪ 
క్, పరిళుద్ధచి త్తమున చే, నరసితి కుద్ధాంత మెల్ల 4 నవనిజయో నా 

వరదృ్భష్టి౯ దగులకున్నద్వి పరికించెద నింక ననుచు $ వాయుజు(డంత౯, కోర! 
క, తనశౌరగమెల్హం గన్పడంగ నట౯ గంధర్వ చేవ4కన్యల నురగాం 

గనలకా గనియెను నీతను, గనంజూలండ యె నందు 4 గరము వెదకియుకా, 
క, వీరుండగునాతం డిటు, ధారణిసుతం గాన కచటం + దగును తమకాం 

కారత్నంబుల నితరుల, వారిజ నేత్రలను గాంచి 4 వారలయందు౯. రో= 529 
చ. వెనుకకు నేగుచెంచి తనవి క్ర కమమెల్ల గలంగ దాను చె 

మృనమున( జింతంబొంది పరిథమార్షణదతతం బూని యత్నముం 
గొని యల పానభూమి విడి 4 శూ రమహాసురుశాంతలుందు'తా 
త్రన వెదకంగయూ నె మది 4 వోళ్ళ్చెడుకాతుకసంపదున్న తి౯. రోల 550 

పదునొకండవ సర్గము సంపూర్ణము. 
— 

ఈ మనోేపి పాతు స్సక్విహా మిం ది, యాణాం కువ రశే.ఆనిమూలము, 
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౧౨౨ నవ నరము, 
( 

తదా సీతం గానక హనుమంతుడు విచారించి మకల నంకేశప్రయున వెదకుట, ఇయం 

చ. హానుమయు జానకిం గనంగ 4 నాద్భలిం బూని సుశేంచననువా 
rae లో 

దనుజునిగోవా మధ్యుమగ+కంబులుగాం దన రారుచి క 7౫ 

వానిచయముల్ లతాగ్భహము + అకు నిశాగ్భవాముల్ కనంగ ద 

ర్భనమున నేత్ర పర్వము నొ+సంగెడునీతను గాన కంతేట౯, ౧ ఈ58 1 

జానకీ రఘునందనుసత్కి నేనెంతయు. బూన్కి_ వెవక 4 నేలెంచితి నీ 

దానవువురమున వెడకిలి నైనను గనరా దటేమొ + యని తనలోన౯, ౧౪ 

చే. ఎంతవెదకినం గనయటూాల $ నింతిం గాన 

ళా 

నిజము గె జచ్చియుండు నా+నిర్హరులకు 

నైనం బొరరాని తావున 4 జాన వేంద్రు. 

డునుపంగా నుండునా దుఃఖ4మొంది కుంది. ౨ గ్ 

జనకజ పాతి వృత్యం, బనునగృష్టిం బగ చుం బూజ్య4మగుమార్షమునం 

దనిశము తత్పర యగు గావున నిందితకర్తుం శెచుం + బొలు చుదనుజుడు౯, 

తను బట్టి చలముమో జంగ, సునిశితఖక్షమున నజఆక6 4 జూర్జి తయె చ 

చెను గాజోలును గానశేె, కనంబకకున్నయ ద 'జెన్నిశ+గతలవెదకినక,. 9 

జనశేశ్వరుని ప్రియ4తనయ, విశారావయవులు, వీవర్చసు4లు వికృతంపు 

వేషులు, పొడవులై +వికృతములై నయాస్యంబులు, వికృతనథయనము లలరం 

గనంబడురానణు4వనితల6 గని ళయంబున౯౬ జచ్చియుండును; 4 జవకతనయం 

గానక వైరివై 4 గాఢపౌరువమును నెజపక, కవులతో 4 నేను గాల 

. మును జరించుటలోంబుచ్చి $ వనచ లేం ద్రు, 

కడకు నిప్పుడు పోవంగం+గాదు, పోదు 

చేని బలవంతుడై. వాన రేం ద్రుడై న 

యినజు నతితీ క్ష చండ సం$బును నుదును. ౫ 6 

దనుజేంద్రు,నంతిపురమును, గనినాండను వానిషల్ని4గణముల దెల్చం 

గనినాండ క సాధ్వి జనకజ(, గనంజూలను న్నాశ్తమంబు $ కదువృథయ య్య! . 

జనకజం గాన శేనటకుం + జయ్యానంబోయిన నన్నుంజూచి యా 

వనచరులెల్ల( గూడుకొని + ప్రశ్నను దేమొనరింతు; రోయిపా 

వని! యట కేగి యేపనిని 4 బోగుగంశేసితి వద్దివెప్పు మా 

కొని యడుగంగ జానకిని * నచ్చటం గాననినేను వారిశే 

మని తగును క్రరంబిడుదు + నచ్చటి కేగక యిందెయుండిన౯. శి ఏ8 

క, కనిపెట్టియుండి నార్మామిని నెంచి కవీంద్రు, లెల్ల + మిక్కి లికష్టం 
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బున వీతు(ంబూని చత్తురు, ననుంబరిపీ మదీయవ _ర్హశనంబు6 బొగడుచుకొ, ౮ 

ఫీ అడెవచ్చు నిదెవచ్చు 4+ నని ముచ్చటించెడు వృద్ధు(కా భల్లూకోశవిభు (డువాని( 
బురికొల్పునా వాలివుత్తుండు తేక్కి_నవానరు లటేశేని 4 వచ్చినట్టి 

నన్ను నేమేమినిం+దా వాక్యముల నొవ్వుంజేయుదునో; మజీ+చి_త్తమునను 
గబ్లునుక్సావామే + కలుముల కెల్లను మూలమౌ నద్దియే 4 ముఖ్యసుఖము 

కే. తగినయుక్సావామే కార్య4+కతుల చెప్పు 
డవుచుండును నదిలేక్ 4 నడవ దెద్ది 

పాణి యేపనింజేయునో 4 పరం డాని 

దో జేయుచుండు నూత్సావా మెవుడు. ౧౦౪ 590 

. కనుకనె నేను చానిం గడణకకా మనమందున నా శ్రయించి సీ 

pps వెకకంగ యత్నమును + దప్పక చేసెద నింకను౯; మహో 
దనుజుండు వీడు దర్పమునం $ దద్దయు నొప్పివవా(డె యెననీ 
తనిపరిపాలనంబున ని+ తాంతము నొె ప్పెడునన న్ని భాగముల్. ౧౧౪ శర! 

"క కలయక వెవకెదం బాన, స్టలముల, సుమమందిరములం; 4 జతుర శ్రీడా 

విలసద్ద సృవాముల జిత, 3 స్థలముల ని నిమ్ము టగణంబు థీ దగినవిధమున౯, ౧౨ 

చే, వెవకీనాండను బురమున 4 వెలయువీథు 
లను విమానంబులను జూచి+తిని బ్రయత్న 
మూని యశ్లైన మరల నవ్వాని నల్ల 

వెద క₹దనటంచు. జింతించి 4 విసుంగు మాని, ౧౩౪ ల్9ితె 

= ధరణిసద్మములం జై $క్యే గృవాంబులను,గృవాంబులకుయ జే రవగంన్షీ 4 డలకుందగిన 
యట్లు నిర ర్యించిన్మయట్లిగృవాంబుల, వెదకుచు నాకపి4వీరుం కచటి 
యున్న తస్థబయుల + నొయ్యన నెక్కుచుం శృందికి దుముకుచు.+గేళలిమెజియం 
గా నిల్చి చూచుచు(,4(డువడింబోవు చు ద్వారముల్ తెజ చుచు 4దలువుల బడ 

"తే. దోయుచు, గృహోంతరములలోో 4 దూజుచుం గడు 
వడిగ ' వెలువలం జేరుచుం 4 బుడమిలోని 

యింనశ్లలోనికిం దిగుచుం బె + కేసు చెంచు 
చును నమ స్తస్థలంబులం శగనియ నిట్లు, ౧౬ ర్లిడీ 

ల్ో 

కెక్ష్య దనుజేంద్రు నియంత. షవుర,మున నాబ్లంగుళములై న 4 మునుకొని కపిత్ర్ర 
క్కనిచోటుకాన రాక,య్యెను ఫ్రా శా కారంబున దును ఖీ నెసంగుస్థలములక ౧౭ 

1 శేథాపుస్పనృవోణిచ-అనిమూ. 2 ప్రుపశకా నిపష్పతం పమ. బెలగ్భహాదీని నీచ 
ఫ్టానాని థమ మధిరువ్యా తత స్స్పముద్దచ్చక౯ _అనివ్యాఖ్య. 3 చతురంగుళ మాతో ,2_పి నావకాశ 
సృవిద్య కే-ఆనిమా. 



ఆ, 

a 

సుందర కాండము = ౧౩ సర్గము. ళా 

ఛై త్వ వేదికలను 4 జారుదీర్థి కలను , 

బుమ్మ_రముల నతడు 4 పూన్మి జూచె; 
మజీయు నందు గనియె 4 మూకుతసూనుండు 

బహువిధ వికృతల గు4వనితలం గనీ, ౧౮|| 596 

వారలలో జనకసుత౯, కీ రాముని పాధిప్ర లేమి 4 జింకలను; నీ 

ధారణి సౌందరింబున, నేరమణిని బోల్పరాక 4 యెసగౌడువారికా. ౧౯౪ 

సురుచిర నే తృల విద్యా, ధరకాంతలం గనియెంగాని 4 ధరణీజూత౯ 

బరికింపంజాలండ య్య౯;, మరుత్పుతుండు శొణిభార 4 మందగ మనలక్, ౨౦ 

- పూర ర్లచంద్రా,స్యలం గాంచె 4 భుజగక న్య 

ను “సుమధస్టమ యెననీ$కను గనంగం 

జాల(డ యను; దాన వే+శప్టరుండు బులిమి 

దెచ్చి చెజనుంచినఫణుల 4 తెజవలం గనె. ౨౧4 599 

జనకజమా త్రము గ నండ, య్యును; దిర్ల గ్హ భుజు ౦డు మూరు కేం చాత జాం డా 

తనుమధ్య ప్క్రంగానక, మునమున దో ఖంచె నితర4మహిళలల స సనేచు౯. 93 

వనచరనాథులయత్నం, బును స్వ్పోదధిలంఘనరిబు. 4 బోలంగ వర్ధిర్థం 

బు నగుట దలంచి మరలక, ఘన చిం తాపలతంబొం 24? గువలిమే తుండు౯. 

. అవ్విమానంబు దిగి మనం 4 బధికచింత 

నొంది కలవిలపాటొంద 4 నొక్క_రీతిం 

గా మనంబున దలపోయం + గడలో నేవి 

థధమున జనకజం గానంగం: 4 దగునటంచు. ౨౫% 602 

పండ్రైండ డవ సర్గము సంపూర్ష్మము, 

౧౩-న సరము, 

లఫై హనుమంతు 6 డక క ప్రాకారము "నెక్కి బహువిధంబుల6 జింతించుట, శరం 

కే. అటువిమానంబునుండి యా4వారిన రేణ్యు. 

చ. 

డిం ద్ర వీలవుయంబయి 4+ యెస' గుచున్న 

యిట్టి టపా కారమును జేరి 4 యంబుదాంత 

రమున వ పద్యుత్తురీతి చేశమును గాంచి. ౧ 603 

తనరుచునుంజె; రావణుని 4 ధామమునుండియు సాలమొంది యం 

దును రఘురాముపక్ని భున4ఈోయరుహోతీని గాన కాత్మలో 

నన తలపోయంబొచ్చె రఘు+నాథునకుం బ్రీ నీ యమాచరించ లం 

కను బలుమూబు వే లిరిగి 4+ కాంచికి చెందును నెంతచూచిన€౯. ౨౪ 
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చ, ధరణిజ కోభనాంగి యిల 4 దద్దయు నొప్పెడుసీత గానరా; 

దరసితి( బలప్రులంబులను 4 నబ్బ్పసరి త్రతులకా స్సవంతుల౯ా 

సరసుల స_త్రటాకముల( 4 జాల ననూపవనాంతనీమల౯ 

' జూరందగనట్టికొండలను + జూచితి బల్మజు బిక్కు తావులక౯్* ఈ 605 

క ఇక్క_డిధరణిని వెడకితి నెక్క_డనేం గానరా దళ4హీనగుణ ములక 
'బెక్కుగతులచే ఖ్యాలికి, నెక్కినత్షూవుక్రి నీత 4 యేలొకొ తెలియ౯ా. ఈ; 

కే. నృధ్రరాజై నసంపాతి 4 కీ ర్తిశాలి పలికె నిందున్నయది రాము+పత్ని యనుచు 
నతనివాక్ణంబుచొప్పున + నరసినాండం గాని జానకి నాకిటం 4 గానరాదు. ౫% 

సీ, దివ్యమైనట్టి వి+ దేహ దేశంబున నిర్శలాచారులై 4 నెగడురాజు 
లుండె డుమిథిలయం 4దురుక రకర నిరతులై న 'జనకరా+జతనయయయి 

తా నయోనిజగ నుకక్ప కిని గోంచిన సీతయు నతిదుష్ట+శీలుండై న 
రావణుతోడ మి+త త్రతనుబాటించునా ? యట్టేలచేయు 7 నాయనురుః డామెం 

శే, దీసికొని వేగ యెస యె4కెంచునవుడు 
రామబాణాళి స స్కృతిగోచ+రంబుగాంగ 

భయము ఇం చెడేకటి మధ్య4థభాగమందుం 

చాతమును గాంచెనేమొ యా 4పరమసౌధిగ్టీ. ౭౪ GOR 

చ, దనుజుండు సిద్ధనేవ్యమయి థీ దారుణమై తగన భ్ మార్లమం 

డు నలత దీసీకొంచుం జనం 4 దోయరుహాకి. Ee సుసాధ్ధి సం ద్రముం 

గని వృడయంబు భీతిం గనం+గా నచటం బడియుండునం చు సో 

మనమున దోంచెకుక్; దనుజ4మండను( డామెను బూన్మిమిటింగ౯ా ఛా 

చ. ధరం బడకుండ( బట్టుకొని 4 తాం జను వేళ విశాలనేత్ర యా 
ధరణిజవానిదో నరీని! తాంశ నుదుస్సవావీడ చేత ని 
ర్భృరదనుజోరు వేగమున, + చా ణములక్ విడనాడియుండు నె 
వ్వరుసను నోర్వరామినని + భావమునందు: దలంతుం జక్క_ంగ౯ా. ౯ 610 

క. జలనిధిదాపుగ నంబర,తీలమున రావణుండు పోన 4 ధరణిజ భీశిం 
గలంగుచు వేలాడుచు నా, జలనిధి. బడియుండునే మొ 4 సతర్టిము దూల౯. 

క. కట్టా! కతు ద్రృనురారియా,నెట్టన బలవంత పెట్ట + నిర్థలశీలం 
బె తగం గాపాడంగం, బట్టినతనపట్టువిడ ని4వని తామణి పై 0౧౧ 6i2 

చ ఘనమగుకోపమూని తనుం 4 గావంగ బంధువొకండు లేమి వే 
దనలః గలంగి దీనయగుథతన్వి గుటుక్కున య్రింగినాడ్యొ; లే 

1 దుర్దాళ్చ ధరణీధరాః-ఆనిమాలము, 2 గువ్యే పతిత మార్యాయాః-జనియాలమూ, ఆర్యా 
శద్దర్ళమే యిట వుపాధి యనుఫదము తెలుపును. క ఆఫో తృుద్రేణవాచేన-అవిమూలము, 
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క శాంంతలందు మిన్నయ గు4త్తైసుతం గాంచి సురారిపత్ను ల 

ల్లను నతిదుష్ట భావలయి 4 *లాలిశళీలను దుష్ట్రభావకా 

నను నసితేక్షణకా దినిరొ 4 యాసురకృత్యుము వెల్లడిల్దగ౧౯ ౧౨౪4 618 

న్ పరివూక్తచం దృతుల్యము, సరసిజప్యల్రేక్షుణంబు గ్ చవాకుతరమునై 

పరంగురఘు రామువ క్షము, నిరతము దలపో యుచుకా వి4నిక అకుడియె. ౧౩ 

కే కృపణయయి సీత ప్రాణముల్ 4 శెరలి విడిచె 

నో, మహీజాత య4యో్యూమహోత్త్య 

నావు యోాలక్షుణా, సిరుల్ 4 రనుణం గులుకు 

నో యయోధాస్టవురంబ), య4య్యో ! యటంచు. గార 615 

క, పలుమబుతలంచుచు దీనతం, బలవించుచు దిక్కు లేక + వాసనొ తనువ్రుకా; 

లలన, యొకవేళ ఠావణు, నిలయంబున దుగ్షమ మగు+నెలవున నొకచో౯. 

2కే జాంయపంగాలయిడి పంజర+స్థమగుశారి 

కవల బలవించుచుండును; 4 జ్యసుశేయయి 

జనకవు త్రికయయి మహా4స_త్త్వశాలి 

యెన రాముని పక్ని య 4 యళము. గాంచి. ౧౬ 617 

క. తనుమధ్యయగుచు నలరెడు, వనితామణి యుత్ప్సలాశ్నీ + వాసవ్రరివుంకే 

మనినను లోంబడునే? చింతను దీనిం బూన నేల? 4 త్వర నరిగి తేగ౯. ౧౭ 

కచ, జరిగినవా ర్తనెఖ్ల రఘు4స త్తముచెంతను జెప్పుంగూడ దా 

కరము విచోరమేలయన6 4+ గాంతపయిం డమిగబల్లు రామభూ 

వరునకు దాంపంగాంబడెనొ + వార్డిని దాం బడి చచ్చెనో, మవో 

విరవాముచేతం దాళకయె + వే మృతినొాంబెనొ యీవిథంబుల౯. ౧౭4 619 

క. జనకజగుణించి చెప్పం, జన; దాసరసీరుహోశీ 4 సాధ్వి యెచటనుం 

గనంబడ లేదన మృత్యువు, గనునాతండు గాన వదోవ+కలీకముండ నగుదు౯. 

కే, ఇప్పకున్నను స్వామివం౪చించినట్టి 

దోవ మొందును గనుంగానం 4 దో(పడేమి 

చేయవలయునో, దీనిని + జి త్రమందు( 

*దలంపలో విరుద్దముగ నివి 4 వెలయు.గాబె. ౧౮ 621 

క, ఆనుచుం జింకించెను బా, వని మజేయు నిదిట్టులుండ + బాగుగ నిపుడే 

సనింజేయందగును జేయం, గను సిద్ధించొందు నెద్ది 4 కడు వేగముగలా. ౧౯ 

1] ఆసి తేషణాం ఆదుహ్లై దుష్పళావాఖిః-ఆవియాలము. 2 జవకన్య సలా పీతా రానుపత్సీ 

సుమధ్య్యమా, కథ ముత్చేలపత్రాశ్షీ -ఆనియా. క ఇందలి ప్రథమపాదము చ్యాఖ్యార్థీమును బ్రతిపా 

దించును. 4 విషమం స్కతిథా తిమే-అధిమా, 

+29 
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క, అనునీపక్షము గూటిచి, తనమది యోజించె నిట్లు; 4 ధరణీజాతం 

గనకయె వనచరపతిఫ, త్రనమువకుం బోదునేని + తగనటు నాకుకా, ౨౦ 

కే, కలుగుపుకుషోర్థ మెయ్యది? 4 కష్టసాధ్య 
మైన జలనిధిలంఘన 4 నుసురనగర 

మును ద్ర వేశించుటయు, దిలిశకనయులం దగ 

గనుటయును నివి వ్యర్థముల్ 4 గావె తలయ ౨౧4 624 

చ. వురమున శేగినంతం గవి4వుంగచుం డే డెఆి నన్నుజూచి యే 
వరుసగ మాటలాడునొకా 4 వానరులందజు నన్నుంగాంచి యా 

తురత నదేమి పల్కుదురొ 4 తోయరుహాననం జూచిరాని నకా 
కేదరముతులై నరాఘవులు 4 పల్కు_దురో యొటు; తోయబేమియుకా ౨౨4 

మ. చని కాకుత్ న్గుని రాముం గాంచి యెచట 4 సాధ్విం గనంజాలేే 
నినుంజూడం జనుచెంచినాండ ననుచు౯ా 4 నేనెంతయోయ వ్రీయం 
బునుబల్మ_౯ వికనాడుం బాణముల; నా+భావు తి నింగూర్చి 2యుం 
తనిభావీంపంగరాక తీక్షమయి య+త్వ్యంకంబు క్యూరంబునై, ౨౩౪ 625 

తే. పరువమై యింది యాళి'తా4పకర మధిక 
చదారుణంబును నయినమళీద్ద త్తృవాక్య 

మును వినుచు( బాణముల. బాయు; 4 ఫఘనుండు నాము. 
డిట్లు కష్టంబునొంది తా శ మృతిని గనంయగ, ౨౫ 627 

క, మనమున నెంచినం గని యా,తనియందు భృళానుర క్షి. + దగ మేధయు నొ 
ప్పనెగడులవ్ముణుం డుండందు;, తనసోదరులిట్లు పంచశకను త్రాపింపకా, ౨౫ 

చ. విని భరతుండు మృత్యువును 4 వేగము పొందంగలండు, మృత్యువొం 
దినభరతుం గనుంగొనుచు 4 దీనత లత్షణుసోదరుండు చ 
యన మృతినొందంగాంగలం డృథవోర్యతరంబ గుకష్ట మొంది స 
_త్సనయులు మృత్యువుం గనంగం 4 దల్లులు మువ్వురు దుగఖమగ్నమై. ౨౭ 

చ. పరమపదంబు చేరుట ధ్రు4వంబు; రఘూ త్రము డిట్లు చావగా 
నిరతము డా; గృతజ్ఞుండయి + నిత్వము సత్యరతుండునై న వా 
నరపకినూర్యనందను(డు 4 నై జనువాకర్టిము తప్పిపోయెనం 
చుకుతరకాషమొంది కను4నొయ్యన మృత్యువు రామునంచుచుకా. ౨౮ 

చ, పెనిమిటి మృత్వ్యువుంగ నంగ 4 వేవనం గుందుచు భర్త కోక మొ 
యానం దనునొంప దీనయయి 4 యా ర్రినిబొంది విమోాదయాచు జ 

1 తౌవా దళకథార్శ జౌ-ఆనిమా-, 2 పరుషం దారుణం క్రూరం తీక్ష్య మిం డి యతౌసనధి- 
ఆనీమూ. క క ్రరేజై సృఠళ్యసంధళ్ళ్న న్ను గ్రీవః ప్ల వగాధిపః-ఆనివవా, 

) 
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యిన రును యంత మొందు( బతి + యంతము నొందినదాననే మనం 

బున భృకశవీడనొంది వగం 1 బూని కృశించుచు నున్నతారయుకా. 3౦ $81 
క, వనచర నాధుండు మృకినిం, నగనంగా దాం జావంగలదు 4 కడు. (చ్రేవును వ్ 

న్షనుడలిడం డు లచావును, వినతం డ్రి వినాశళనంబు 4 నే కనునొంపా.. 3౧ 682 

శే, అంగదుండును ధరియింప. 4 కనువ్రులం దమ 
పభుత్తు స్ వుం డిటువావ 4 బరికేకించి 

దష లేమికి $ ఖన్నులె 4 యుక్కు_దక్కీ. 

కవులు శ్రవువిడిక్ళ్లు ను + గరతలముల. 3౨ 683 

క్క చిరములను గొట్టుకొందురు;, పరమయశస్కు_ండ గుకీశ4 పతి వానరుల 

నిరతము *సాంకషనములచే, మరియాడల చానములను 4 మన్నించుటనే౯.33 
ఆ. అతనియందు భక్తి 4 యధికంబుగా(గల్లు, వారలౌట నట్టోవనచరపతి 

బావం గపులు పా, ౯4సంకతి విడువం౫ఒగలరు దుఃఖములను 4 గళవళించి. 

చ. వన చరులింకం గానలను 4 బరగ్టతసీమల నాలయాదులు 

న్ననెలవులందు నెందునయి4నకా గుమిగూడి విహారసౌఖ్యముం 

గనరు పృభూ త్రగుండు మృకళి 4గాంచినం దద్వ్యసనాభిభాతు'ల 

తనయకళ శ్రమం తి సహి4+4తంబుగయ గొండల కేగి యా ప్రులై . వ 686 

కే, వివమభాగములం జేరి + పృథ్వధ రశి 
ఖరతలము లెక్కి_ పడి వాయయణశగల రనువుల; 

నింక గపులెల్ల, నురిచేత4 నేని విషము 

వ్రావియే నగ్నింబడియేని + చావంగలరు. 3౬ 687 

సీ, ఉపవాసముననొ, యా4యుధములచేతన్తో చచ్చుట నిజము; చే4జనకతనయం 
గానకపోయిన 4+ మానగరంబున నెచ్చటం జూచిన 4నేని ఘోర 

మగురోదనము విన4నగును, నిజాగకువంశవినాశనము వన4చరకులమున 
కును నాశనము గల్లు4నని తోంచుచున్నది; గనుక ననర్థంబుం 4 గలుగంజేయు 

కే. నేను నిటనుండి వురికిని + బోను నిజము, నీతం గానక స్మీవ్రుళచెంత కరుగం 
జాల; చేనటేశేగ కిచ్చటనె యున్న, ధర్శమతులు మవోరథుల్ 4 డాశరథులుం 

చ, జనకజం జూచివత్తునని + స్వాంతములందు ఘనాశంయబూని ప్రా, 

ణనికరము౯ ధరింతురు; మ్మనఃపరితో ద్ధత నొప్పుచున్నయా 

వనచరు లోర్చియుందు; రిట + వారిజరోచన పివల జూడకు 

న్ననింళం. గరద్వయంబునకు 4 నాకుల భించిన యంత యన్నముళ్. ళం 659 
తానా నాల 

1 శిరాం స్యభ్గిహనిమ్యంతి తవై రుష్రిఖిలేవడ- అనిమూలము జె సాంత్వే వాను ప, దానేన 

మా నేవైప-అనిమూలము, శి వాష్తాదానో యుఖాడానో సియతో్బచుమూలికః-ఆవిమాలము హస్తా 

దాన8= తీత ఫలపర్ణా డ్యాకీ-ఆని వ్యాఖ్య - 
శా 

| " i 3 
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శే, నోటంబడినంతమాత్రము 4 నూలుకొనుచు 

నేభుజించుచుం దమి నవనీజమనాల 

ముల నివాసము చేయుచు. 4 గలలని మతి 

నియతి మూండవయా కృమ4నిరకిం నుచు. రం 610 

క, నివనించెదం గాదేనర్ల వసీరుల( జవ్రకుపట్ల 4 రమ్య ఫ లములు౯ 

సువిమలజలమూలములు గ,లవు గావున నిందు సుస్థథలంబున నొకచో౯, 

కే, చితిని గావించుకొని సము4ద్దతిని సరణి 

జమగునగ్నిం బ్ర వేశించి + జవమున నసు 

పంచకంబును విడిచెడడ 4 బరమనియతి 

నేను బ్రాయాపవేశంబు 4 బూని పూన్మి. ర౨ 42 

సీ ఉపవాసమేయుండి 4 యుప్పుగ నాత్మను దనువుననుండి చ4క్క_నివిధమున 
విడిచి వుచ్చెద నంత 4 విగృవహాంబును దీని. గాకులువులులాది గా గలయవి 

భవ్నీంపంగల; విట్టి+పద్ధతి నాత్మను వదలుట దోవమెబ్భంగింగాదు 
2 ప్రా యోప వేశంపుబద్ధతిం జచ్చుట మహనీయులై నట్టిమాను లనుమె 

చే. కించినది యేయటంచుం దశ4లంచువాలడ; 

జాన కీని జూడకున్న శటజలముళోన 

దుముకి చచ్చెద; 3న రా క్రి 4 తెలుతం బత్త 

నాధిబేవత గలుచుట  నతిళుభముగ, ౮౩౪ 638 

క, మనమునకుం దోంచినయది, జనకజ వెదకంగందగిన $చంద్రి, క యుంటకా 

మనమున కీంచె సద్య శ ,మును నాకొసం పటమె మాలన్ది($మును దాల్సినచె ॥ 

క, అనిలతనూజుండు పురిజొచ్చినరా క్రియటంచు( గ్ gee జెందినదై నే 
ను నిటలా జాగరణంబును గనుట౯ దీర్చ ముగ నిప్పు శ కనయబడుచుం గడుకొ, 

"లే, పరం గునీరా, త్రి రాముని4పక్స్ని నాకు 

నగ పకకయుంట వ్యర్థ మేశయ య్య; మృతిని 

గనుటకన్నను బ్రదుకుట 4 కడుకుొభంబు 

గాన నియతుండనై తరు4గణము క్రింద. ల 646 

క, 'కాపురమును జేయుచు నేం దాపసీనై యుండంగలన్వు + దన్వియు నాకుం 

i సమిద్ధ నరణీనుకేం-ఆనిమాలము , ఆకణీసుతం=అరణ్యుత్పన్నమ్ - అనివ్యాఖ్య. అనలా 

నగ్ని యని భాఐము. 2 ఇదం మహర్షి టి న్ర్రేష నిర్యాణ మితి మే మవుతిః-అనిమూలము. తి సుజాత 

మూలా నుధగా క్రీర్తిమాలా యకస్వినీ పృథగ్మా చిరర్నాస్రీయం వూమనీతా మసక్యేలేశ-అని 
మూఎము. దీనికి వ్యాఖ్యాతలు ఎవ నీన సమం జపార్థము ననుసరించి యీ మోదలగుపద్య ములు 

వ్రాయంబడీనవని యెజుంగపలయుం, శ ఆత్షేత్యాగాపేమయా తౌపసఫావపీవ జ్యయా౯ + అన్, 

వాఖ్య. EP 
i 



సుందరకాండము. ౧౩ సర్షము. 77 

జూపట్టకున్న నాపుం, కేపో; 'నంగదుని మజియు  నితకకవితతి౯, ౮౫4 617 

క, కవంగూడదా యటన్నక జనకజ యెందుండునట్టి4కాడ తెలియ శేం 
జనినంత నంగదాదులు, వనచకు లంతమును బెందుథవాకు నీజముగకొ, 6418 

క, పురుషుడు తామరణించినంబరంగును బలువోవములొగి బ్రదికియెయున్న కా 
డరుణమున నెప్పుడై నను, సుకుచిరశుభ వితతి మరలం 4 జూసంగలుగుకొ. ఈడి 

క, కనుకళ౯ ధడించియుం దడెదడం, దనువున ' నసువ్రుల న డెట్టిశ4క కుణంబుననె 

నను శుభము గలిగి తీజెడు;, నని పలుమణు -వేవిధముల4నాత్త కివళయచు౯. 

చ. వనచరకుంజరుండయిన 4 వాయుతనూభ వుం చెంచచింత చే 

నీన దరింజేరండ యి; మజి4చి త్రమునం దిటులెంచె రావణుల౯ా 

ఘనబలు€ ఒం కికంకు సుర4కల్పునినై న వధించిపుత్తు న 

దృనుజనరుండు దొంగిలిన4తన్వి వి చేహానృ పాత జా కేయుకా. ర౯ 65 1 

క్, కనంబకకపోవుంగా కతల డొనరించిన యపకృకికిని + నొప్పుగ బదులే 
నొనరించినట్టయగుంగ ద), పనియిది సమకూడ దేని + పొరువమలరకా. రగ 

క్ట శరావణుం గడలికి కంబ 6, గా రయమున( జెండురీతె4గాం ది ద్రిష్పుచు నే 

శ్రీ రామున కర్పించెక, *నేరీతెం బళువు నగ్ని+కిత్తురొ యశ, ౫0౪ 653 

చ అనియిటు సీతం గానక మశహా ర్తిని బొందుచు ధ్యానకోకముల్ 

పెనంగొనం జింతనాందెం బరిశవీడితేచి త్రమునందు నెంచె ని 

ట్ల నిపలుమాణు సద్యశము 4 నందినసీతను జూచుదా:కం బ 

త్రనమును దీని నే వెదశె4దకా; మజిగ్భ ధృవ ెణ్యువాకష్టిముక్ . Roy 654 

తె నమ్మి శ్రీరాము నిచటికి 4 రమ్మటం చుం 
విలుచుకొని వచ్చియుండినం 4 చ్రేయని( శన 

కందులకు నాగృహించుచు 4 నండణిం గపు 

లను డహీంచియె యుండు; నేను నిట నియతి. ౫౩ 655్ 

క. నియతాపహోరుండ నై యిం,ద్రియని గృవా మొప్ప నుందు 4 చెంపుమెయిక నా 

క్యి రామాదులు కవి సము,దయ “సుంతముంగనకయుం.దు ద్రు+తనిషప్టంగనుద మిక, 

చ. సురుచిరవృక్షముల్ గలయశోకవనంబిదె కాననయ్యి నే 
నరిగెడ దీనిలో వెదక 4 నారయలే దిటం బూర్వ; మివ భ 

_క్రిరతిని బొందుచి త్రమున 4 దివ్యమరుద్వనురు దృకోటిభా 

స్క_రులను నక్వి దేవతల 4 జక్క నెంచి నమస్మరించుచు౯. ౫౬ 651 

1] ఇది యవతారికకు. చెనుంగు. 2 వినాశే బహవో దోహా జీవ వృద్రాణి పళ్యతి _ ఆని 

మూలము. కి వగచురుకొ=లేలంచుదు. 4 పశుం పకుపశేరిన-ఆనిమూ. పశుపతేః ఆగ్నోక పకుమిప- 

ఆనివ్యాఖ్య, 
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చ. దనుజుల కెల్ల శోకము న+తాంతము గల్లంగంజేయువాండ నై 

వనమును వీసిబాా న4వార్యబలంబున విజ్ఞవీంగునీ - 

దనుజాబనందణి ౯ చలిని 4 *తాపసవర్యునకుం కపప ఫలం 

బు సలునట్లు సూర్యకుల4ము౯ వెలయించెముజానకీం దగ్గకా. ౫2౭2 688 

క, రామునకొస(గా౫: నంచు, దానుంబగు తేజరులరు థీ తద్వాయుసుతుం 

డీమాడ్కి నొకముహూ_ర్తము, తా మది జింపించి నికలి+త స్వేంద్రియుండై ఇ 

వనికేగ లేచి సవ వృ కత్తో లత్ముణస పి తండ (నీ రామ చం ద్రు,నకును 

వందచనంబిదె, రాజ+వరుండై. నడీనకున, కాత్మజయె తగి $ యమలశీల 
యగురాముచేవికి + నననిజ కె నమస. రంబు, యనురుద 4 క్రనాయు 

భాస్కర, తార కే4శకులకుం ద డక్కి_నయిమ్మరుడ్లణముల 4 దము ముక్కు; 

అ. వనచ రేశునకిడె 4 వందనం బన్న్మిమొ క్కి, యవ్వునంబుకొలంది + నరయంగోరి 
'డెసల నెట్లం జూచి + దివ్యమై శుభడమా, నన్వనమున శేగ + నాత్తనెంచి. 

క, తరువాత జేయందగుపన్సి నరయుచు మదినెంచె నిట్ట(లాయనిలజుం) డీ 
నిరుపనువనమిది రమ్, వరబవాళ౦ బగుచు *పచిరవనసంకులమై, ౬౨ 

లే, సెక్కు సంస్కా రముల చేత 4 జక్క. జేయ 

ఖడుచు నలరారుచున్న దశీవళ్వక ముగ. 

జూడంగాందగియున్న; దీశకుభ వనమును 

గావ రావణుండుంచిన 4 కర్చుగులొగి, ౬౩ 669 

చ, వనగతవృతుసంతతుల 4 బౌగుగం గాచుచు నున్నవాకు *స 

ర్వనిహితకాయు.డై నభ గథవంతుండు వాయువుకూడం: జాలకం 

పనమును గబ్లంజేయకయొ + భవ్యగతుల్ దగవీచుచున్న వాం; 
డనుపమమైన యీవనము+నందుం బొరంబడువాండ మెల్లంగక౯ా, ౬౪ 663 

చే, రామునకు. గార్యసిద్ధికై 4 రానణున కు€ 

గన్పడకయుందుటకునే నా4కాయమించు 

కంతగాం జేసివొంటిని + యత్న మిద్ది 

నఘలముగ( 'జచేయంగలరు నిశర్లరులు మునులు, ౬ర్మ 664 

సీ భాతనాధథుండు స్వ్తయం$భువు భగవంతుయ నగు బ బ్రహ దేన్రుండు4నమురు, లగ్న 
వాయు బేవుండును4వజ,ధ రుండ గు వురువూతు(డునో బాక్మధ రుడు, వరగుణుయ 
డర్మ_చంద్రులు, నుజీ/ యశ్ జేవశలును, సకలమరుత్తులు 4 శంకరుండుం 
గార్యసిద్ధిని నాకు 4 గల్లునట్టు లన్ముగృహింతుపగాక; భూ లేశుండై న 

1 యథాసిద్ధిం తపస్వి నే-ఆనిమూ. ౩ భవిష్యతి వచాకులా, ఆకోకననికా-అనిమా. 3 భగ 
క కా_ఆనిమూ, వానలు సర్వార్మ ఆని 
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ఆ. విమ్షుమూ ద్ భూత శవికతియు, మార్గ్లంబు, జుందుం గానంబడక్ త యలకుసురలు 

గార్యనిద్ధినాకు 4 గల్లున ట్రానరింపం నలంతు: నింకం వాంకుశదంతముగుయు, 

చ. సురుచిర మెన నానికయు 4 కోభిలంగా నవకశమాచు సుం 
దరశతపత్తపత్తనయశ4నంబులు చెల్వుగ నొప్ప సుష్మితేం 

బరుదయికానరా, నికుపష$మాకృకిం బొల్చినపూర్ణ తార శే 

శషతువలె( గాననై తనభు4సాధిషమొ గంబు . వ్రీయంు మోజింగాక. జత 

క, కనుంగగొనగలనో యెప్పుడు; ద వనుజేంద్రుంయ శూరకక్య4తచ్చకుండు సదా 

ఘనతరచిత్తుండు నీచుండు, మునివహంకయ దారు ణాంగ4ముు.ల వగు వాండుక్ 

క, ఐనను సుకుచిరవేవం, బూని బలాత్కారవిధిని + నొప్పనికీతిలా 

మానిని దెచ్చెను గావున, జానకిని "జపసిరనిని సుశినాధిగీని నబలళ ఇగ 

జే, కన్నులు ఫలింప నాదగు+కార్యమెల్ల 
సిద్ధినొందంగ రఘువీరు4చి కమెంతో" 

సరీతసంబొంద( జూతునో ఖీ “స్వ్వాంత మస 

దియమెప్పుడు శాంతిని 4 నెట్లు గనుకా ౬ ౧69 

పదుమూం౭డవ సక్షము సంపూర్ణము. 

౧౪ -వ సర్లము. 

ంధ్దితు హనుమంతు. డశోకవనమును జొచ్చుట. ద్రాం 

చ. గురుతర తేజుండై నకపి(కుంపోకుం డిట్లు ముహూర్తమెంచి య 

త్రరునికురుంబవకాననము థీ దావునకుం జన నిశ్చయించి యా 

సురరివులేహముకా వడలి 4 సౌంపగు *నవ్షీన వాలసీ మకుం 

దీరపడి దాం నివ్విధి న(కేండు తదున్నతీనుస్థలంబున౯. ౧౪ 670 

తే. చక్కంగాం గూరుచుండి వాళర్ష వున నవయ 

వాళి యుబ్బి వసంతాదిశయందు. బుమ్చ్ 

తాృాగములయి మనోజ్ఞ ౦బు+లై న నాల 
Ey 

చంప, కాకోక, వున్నాగ + స  శ్తరువుల, కళ 671 

నీ, ఉద్దాలకములను + నుర్వీకరువాంబ:లం, కవ్ంగకానుయుల నీ+తీరున బహు 

విధముల ద్రు దుమముల 4 వింతగ గాంచెను; జూతవనచ్చన్న4మైం తనర్శి 

పీపక్స్పమూవానం+వృతిమించి యొ ప్పెడు త్షైరుహూ వాటి॥ 6 + జాషము క్త 

శరమట్టు వేగంబ + చని యంద చేరెను; ఆ కిఠ్ర కాఖాగృమై + చెలం కూయ 
ల వచం గాటు వాడా 

1 బలాభిళభూతా వ్యాబలా తపన్వినీ-ఆనిమా. వ పా, కారం తస్య వేళ్ళ న॥-ఆనిచూా. 

పా కారం=ఆళో కవఎని కాప్రా కారం-అనివ్యాఖ్య- వే కపిముఖానపి-ఆవిమూ. మరాటి యనునది 

కపిళ్ల బ్రపర్యాయపదము- ఆన ౬గా తంగ కానుగుచెట్టు, 



$0 ఆంధ్ర, క్రీమద్రామాయ లము 

ఆ, వివాగకలకబముల 4 వింకగందోంచుచుల గనకరజత వర్ష+కలితతరువు 

లెల్ల యడల నొప్పళథమృగపటతీ సంనృతిం జి త్ర మగుచు నదియు. జెన్నుంగాంచె, 

చ. తరువులు చిత్రలీతిగ సథతంబు ను వోంచుటచేతం జిత్సమై 

పరగి దినాదియందుం దగుశభాస్క_రురీతిగ నొప్పి "సశ్సలో 

తరముల బుహ్పసంతతులం 4 గా లున నేకమహీకుహ+లి చే 

నరుదుగ నయ్యకోకవన 4 ముష్ప్రడు గానగనయ్యె నయెడకా, ౬4 618 

శే, పరభ్ళతంబులు వట్స్పద4 ప్రకరములును 

సంతేతేంబు మదించి రు+చ్యముగం గాయ 

మ త్తబ ర్హ్మి గణంబులు 4 మధురరీ కిం 

సహాయ బవావిధ సద్ది ప్రజ+4కులము లలర 2 674 

క, తేనరారు నాననంబును, మనుజులకుక౯ా సంతసంబు 4 మానక కొల్లం 

గనుజేయు నవ్వుసంతంుబునం గనియెకా మూరు కేంద్ర 4వుత్రుం డచట౯. ౮ 
క. జనకసుతకా సుక్రో,ణిని, ననిందిత౯ వెనకుచుండ 4 నాఠనిస్పర్శం 

బున నిద్రించెడుపతులు, కను%వలను విప్పి మేలు4కాంచెం దీరంగా౯, ౯ 

ఆ పెకీ నెగుకుచున్న4పతుల జెక్కుల, తాంకుడులను వృకుశత తులు వివిధ 

వర్షములుగం బూల4వానను గురిసెను;, నయ్యశో కకాన 4నాంతరమున, ౧౦ 

చ. తరువుబనుండి యొక్క మొగి( 4 దద్దయు రా లెడుపుష్పుముల్ మనో 

హరముగ నంతటం బొలయ 4 నావానుముంకతుండు వుప్ప సాపభూ 

ధరమటు బొప్పె; వృతసము4దాయగతుండయి యెల్ల దిక్కు_లం 
బరునిడు చున్న యాప్ట వగ4వరుక్లినిం గాంచి సను స్తభూతముల్. ౧౧౪ 678 

క, తలంచెను వసంతుకొనని;, *పలారకితకలినుండి వివిధ4భంగులుగాం బు 
వ్వులురాల నచటియవనీ,స్థలి భూవత యొనప్రమవ4చందముం గాంచె. ౧౩ 

క, వానును బలవండతుడొెట న,వనీకువాగణంబునళ్లై + బబమున నలుద 

ట్లను గదలింపంగ నవిహూ,లను వృష్టిగం గురియం జేసె 4 లలితముగ నట౯, 

ఆ. పత్రశిఖరములును 4+ పలసుమంబులు శాల 

నాతరువులు జూడ4మాడి యోడి 

యంబ రాభరణము 4+ లన్నియు. జోవంగ 

నున్న జూదరులటు + లొప్పె నవుడు. ౧౫ 681 

క, తరుచులం దరస్వి యగునా, మరుదాత్శజు' డటుగదల్ప + వహీతసుముఫలో 
తరభూషితంబు లగున్కా తరవుల విడనాడి రా౪ 4 దత్చ్పుమఫలముల్ ,౧౬ 

ఆ. వపతీగణము లెల్ల + బగా క్రిపోవంగ, సుకుఫలంబులెల్ల * తోణిరాల 
1 పుప్వోపగఫలోప?ః-అనిమా. 2 పలాళితేతి=వృత,సము దాయము. తె ధూర్తాఇవ కుడా 

జితొః-ఆనిమూలము, ధూరాః అకుధూర్తాః _ఆనివ్యాఖ్య. 



లొ 

శ్రా 
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స్కం౦భధశిష్టములయి థీ చూ రువాములు మరుతక్క_ం పికేంబు లట్లు4 గా జెలంగి, 

సేవింప నన ధ్హములై , వావిరి గనుపశై; వానుమ + వాలకరముల౯ 

చేవను జరణంబుబచే, నావిధమున మాయ భూరు4హోళి విజిగనక. ౧౭౮ 651 

ఆయకోకవనంబు 4 పాయనిరతిస క్రి వరియంచాజిన తల+వెండ్రుకలును 

నాశ్రేవములచేత 4 నంకటం బోయిన యంగరాగంబు, నకర్ణింకవీత 

మాటచే శుభ డంతీ4మట్లు సితచ్బాయ గనువధరోష్టంబు + గలిగి నఖర 

దంతకుతంబులం 4 దగు యువతిమణిభ౦గి6 గానంబకే; 4+ వాయు వశ్షై 

నృష్టి కాలమందు 4 వింధ్యా ద్రి, ( గల మేఖు,ుజాలములను గలంచు4శచందమునను 

వానుమ యవ్వనంబు4నందున్నతీంగజొం,పములం బాడుచేసె 4 బలముమెజియ. 

తిరుగుచు సవగ్గీనమందున, మకుదాత్త్యజు. డపుడు కాంచె 4 మకోభాముల గ 

రురరజతేమయావనులను;, బరమాంభఃపూన్మములగు+ బావుల నవియు౯. ౨౧౪ 

నిరుపమమణిసో పానోత్క,_రముల నల రాకుచుండె(; + వద్వాపులయం 

దరయంగ నిసుకగనుం డెను, వరవమా_క్రికముల్ ప్రవాళ +వారము బెక. 

అండందు సృటికమ4+4యంబులొ కుట్టి మములు చెలంగు చునుం డె: 4 లలితత త 

టములందు. గనక వర్ణ ముల్ "ప్ప! జి త్రము లె నవృతుములు వై ఖల్వోమక నుండె; 

నందందు "ఫుల్లార4నిందవనంబులు భాసిలె నటల జక్ర4వాకములొగి. 

గూజితంబులచేతం 4 గొమకరుంగూర్చు చునుం డె నుత్ప్సలవనములం౦4దొప్పుచుండేె 

. వాంసనారసజలకుక్కు4టారవంబు క 

లందు ఏన (బకుచుండెను 4 నచట భూరు 

హోళి వ్యాపింపం బొడవులై 4 యన్భుత సలిల 

ములను దగి సొంపుగూర్చు *న+దులు కనంబడు. ౨౫ 698 

కే. కీగజొంపము లెన్నియో 4+ దివ్యవృతు 

సువుము లొ ప్పారC జాపట్టు4చుం గనకే 

బలువిధములగు పొదలెల్లె!డల నెసంగా 

నందు గ న్నేపచెట్లు శాం4పవారనుండే. ౨౬ 

చ. అనిలతనూజుం. డంబుధర+ మట్లు వెలుంగుచు నున్నతంబులై 

తనరెడు కూటనంఘములు 4 తద్గయు! జితములె చెలంగ(గా 
ల) లాలో రు 

1 ఫుల్లపదోత్పలవనా శ్చ క్కవాకోపహజితా |-ఆనియా, హమము యర్థవ్యత్రి సమయమున౬ 

డిరుగుచుండం గా పూచినకమలము లెట్లుగనంబడె నని శంక కలుగపచ్చును. పగలు కమలమూలకి 

స్రహ్పీంచి య స్థమమున ముడుచుకొనుచు మరల నుడ యమున వికపించుచు నెల్ల కాలము మంచవు, 

ఒకటి రెండుసారులు పుష్పించి మరల ముకుళితములుగాక క్రృనుముగ రాలిపోన్సనని గృహించుట 

మంచిపద్ధతి. ప్తి సరిద్భిళ్చ సమంతత॥౭-ఆనిమూా, 
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దై ఆంధ్ర శీమద్రామాయణము 

ఘనశిఖరంబు లెల్లెడలం + గృమ్మి కనంబడ గావగేవాముల్ 
వినుతమహీరువాంబులును 4 వింతంగ నొప్పంగ "నొకళ్ళ్క_కొండ యం 
దు నెగడియుండె నయిదియు 4 దోంచును మృన్మయమౌా చుం జక్క_ంగక్, 

తే, జగతిపర్వతమన నయ్య4చలము వెలయు; 
నాగిరీంద్ర, మునుండీ య+హోార్వరీతిం 

బాజు చుండెడునొకనది: 4 బావని యటం. 

గనియె; నయ్యది యటనుండి 4 కడురయమున. ౨౮౪ 691 
క, ధరణికి దిగుచుండుటం గో,పరలిని నాయకునియంక+భానగమ్మున నుం 

డి రయమున దుమికీయిల(బడు,త రుణివ లె౯గాన (బడు చు ద ద్దయు బొలిచె౯ా. 

క. జలముల వ్రాలినయ గ్రం,బులం దగువ్ఫతముల వద్ది + పొలుచుటచే రా 
జిలెం గోపమూాని | ప్రియబం,ధులు వారింపంగ నున్న్శతొయ్యలిరీతి౯. 30 

"చ, ధునియది యదద్రినిక్ వదలి 4 దూరముగా నొకకొంతయెగి వృ 
కునివిడ కాఖలం జనలోం+జాలకయ్ మరల౯ మహీధరం 
బునకుం జనంగ బంధుజనథముల్ (కుభ మౌాన్పంగ సుప్రృసన్నమొ 

తనదుమనోవారుక్ మరల 4 దద్దయుం బ్రీశిని బొందునట్టికాం 
తను బుకుడించె నట్టినదిం 4 దాం గనెం బావని కోర్కిమోజయగకా, 3౧ 694 

చ, పవనతనూజుం డాగిరికీ + బ్రక్కనం బెక్కువిధంబులె నవ 
శీ వితతు లొక_రీలిం దమిం శ జెంది చెలంగల నున్నయాసరః 
ప వరముల౯ా; *ీరచింపంబడి 4 రమ్య సుశీతల వా రిపూర మె 
(i ర్ం 
ప్రవిమలరత్నభ ౦గులను 4 ఛాసిలు బూవినిగాంచె లద్దియుక్. 3౨4 695 

కే. ము తెములడై నయిసుక చే 4గ్రా త్తరీతిం 

గనంబడుచ్చు భూరిమృగగణ$క లితమాటం 
జిత్రముగ నొప్పుచుం జుట్టు4చిత్రవనవీ 

తానసాంద్రంబునై చూడం/ీదగి చెలంగె. 33, 696 
ఆ, విశ్వకర్మర చిత4+విపుల సౌధా లి చేం 

గృల్రిమాటవులను 4 గ్ _రనీయ 
మగుచు నొల్హయెడల 4 నభి రామమై తగి 

యుండె; మజియు నందు 4 నొప్పుగులుక. కరః 691 
1 కమ్యుం జగతిపర్వకమ్-అనిమా. జగతీభూమిః మృదిలియావత్ . తత్పాధాన్యా జగతి 

పతే మిత్యు కః, ఎవ్రూాస్వఆక్ష 8-అనివ్యాఖ్య- 2 వార్యమాణా మివృక్కుద్దాం (సృమడాం చయ 
బంధుఖిః, పునరాషృ క్షీతోయాంచ డదర్శ సమవాకపి॥-అనిమూ. దీనివ్యాఖ్యా భి పా యముగూడ 
నిందు నిమిడింపంబడినది. 3 కృ త్రిమాం దీర్చికాం చావి-అనియా. కృ ర్రిమాం , క్కియయా నిర్వ 
త్తం నిర్మిత మిత్యర్థః-ఆని వ్యాఖ్య. 4 ముక్షాసిక రశోభితామ్.అనిమూ, 



సుందరకాండము - ౧౪ సర్షము. కిక 

పీ నిరతంబు సుముఫల+నికరశోభితతరువులు సవితానకశములుగ మజియు 

సవితర్ణి కములు గం + జా రుతరసువర్ష వేదికాన్వితములు4$గాల దనరుచు 

నలరారుచుండె; నొ+కానుమంతుం డచ్చోట లలితల'తా వృ జంశబులం బెనంగి 

బవాుపర్హ యుతేవుయి థీ భాసిల్లు కాంచనశింశు పాత రువుం జూచె నది పెక్కు 

ఆ. గనక వేదికలను 4 4 గ్రాలుచు6 జూడంగాం దగినయట్టులుండె; 4 ధర ణి కాగ 

ములను నిమ్న దేశ (ముల సెలయేళ్ల ను వహ్నీనిభ సువర్ష (పాదపముల. 3౮ 693 

చ. కనుంగొనె నాతం డప్లు కన4కదు,మకాంతుల మేరుణాధ్ర కొం 

అని రవి హేమవర్ణ ముగ 4 దివ్యముగా గనువట్టురీలిం డా. 

నకమరీచులం డగుట 4 గాంచి సువర్ష కనుండనై లింగా 

యని తలపోసె నిట్లు వర4హోటకభూరువాసంభఘయు కృమై. 3౯ 699 

"లే. గాలివీచుటచే నందు 4 గట్టంబడిన 

యమలబవాబకింకిణీనిన4దా భి రామ 

యయి తన ర్చినయావని 4 నచటం గాంచి 

వ్స స్యయూవిష్టవ్యాడ యు డ్ + వెలసె నతేండు. రోం 700 

సీ, ఆమహాబాహుండా 4 యనిలజు. కచ్చోటం బుష్పీ తాగ్రంబుగాశబొలిచిరుచిర 

మెనూత్న తర పల్ల శవాంకురమై, యాకువొంపంబులంగూడి + సాంపుమోజు 

సాయకోకంబుం దా4నవుడెక్కి యిట్లనితలంవె; నిచ్చటనుండి 4 తనవిభుంగన 
నువ్విళులూరుచు + నురుతరదుఃఖా ర్త ర్తయె యిచ్చందిరుగుచు 4 నాజనకజ 

ఆ, యిచట నుండవచ్చు + నేం జూవెదను త్రీ 8), దుష్ట్రబుద్దియెన 4 కష్టదనుజుం 

డేర్పజిచిన యట్లి 4 ఏాయకో కననంబు, కడుమనోజ్ఞ వీగుచుం 4 గానయబడెడు. 

5. వరచందనచంపకముఖ, కరవ్రల సముదాయమిందుం | 4 దనరాలెడునీ 

సరసును గడురమన్టం 2 , "నిరతము ద్విజసంభు యు క్తి + సెగ డెడునవావో.ఈ 34 

క. త జనకజ యీసరసునకుం, జనుదెంచును నిక్క ముగనె, + సాథధ్విమణి రా 

ముని_ప్రేయసి జానకియుక్క్ వనసంచారమున నేర్పు 4 నర్భిల్లదగు౯, రర 10 

క, కనుక నె యూసరసునకుం, జనుదెంచుర్రు,వంబు; వారిణశకాబాశ్నీ ! మహీ 

తనయ విచక్ణ గావున దని, యునిగుణించి వగచి + తత్పరమతిమై. రర 

1 ఆమన్యశ తదావీకః నావాన్ తి వాననః-ఆనిమూలము. 2 ద్విజసంభని మే. వితా-ఆని 

మూలము. ఇచ్చట ర్విజశబ్బమునకు బతులనియేయర్గముగాని విిప్పుఎను నర్భముకాదు. ఇందు 

శ్లేసార్ట మనుక్తము. 2 సా రామా రామమహీషీ రాఘవస్య వ్రియాసక్కీ వనసంచారక్రుళలా మాన 

మేమ్యతి జానకీ-ఆనియాలము. ఇందున్న విశేషణములే పద్యమన మాన్నవి. శ రర-వ బ్టోకము 

“వెందలు వీతౌపరములగు విశేషణములు పెక్కులు మూలమునవే యున్నవి, నిశ్చయ నునువర్తే 

నిచ్చు “నానం, 5 ఇభ్రుది నిశ్యమ్, సళేతేం” ఇత్యాదిపదడములు శతాని. శోక మంవజకత 

నున్నవి. ఆవి యోపద్య ములం కేర్చంబజినవని (గృహించి నున్మించురుగాశె 
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శే, 

ఆంధ్ర శ్రీమద్రామాయణము 

విరవాతొాపంబు తొలటగెడుళపిధ మెణింగి 

యీవనంబున నొప్పారు 4+ నీసరసున 

కరుగు చెంచును కప్పక; 4 యామహీడ 

సతతవన వా సనిరతయె 4 తుమంజెలంగు. ర౫ 105 

వరవనసంచరణంబున౧, బరిమోందితచి తయాటం 4 " బ్రాణవిభుని ని 

ర్భరదుఃఖంబున 6 బొగులుచు, నరుడెంచును నటకుం దాప4ఉమార్చ నిజముగక్షా, 

జనకతనూజ రాఫఘవువి+సాధిప్ర పియవ్రత + త మున్ను తా 

వనచరు లెల్ల జేనుముగ + వర్ధిలుచుందురుగాక యంచు నె 

మృనమున' "నోరు చుండును, స4మ స్తవిధంబుల వారితోడననే 

వనముననుంక నెప్పుడును 4 వాంఛను జూనును నిశ్చయం బుగకా, ళళా 107 

సే, 2శారము యాసీత సాధ్వి సం+4ధ్య్థను గొలువంగ 

నాసంబూ నెదుఃగాన నిఠత్వంబు సంధ్య 

చెలమిమోాజఆ నుపాసీంప 4 లలితసలీల 

యు క్షయయి యొష్పు నీనది 4 కుదర్జిమమున, రోల 7౮8 

చనుడెంచునిజముగా; నీవనమతిశుభ కర ము రాము+భారన్దికుం దగియుం 

డును, బూర్మ చం ద్ర వదనం,బునC బొల్బెడునీత ప్రా ఇ+ముల నుండినచో౯, 

అరయఃగ శుభ జలముల దగు, తరంగిణికి నిటకు వచ్చు 4 దప్పక; యని యీ 

కరణి మహోత్తుండగునా, మరుత్సుతుం డెంచి రామశమహి శా నురోనికా. ఎం 

కనుంగొన నెంచుచుం. బుమ్చీం,చినయావృత్షమున నున్నశచి త్రదళ గణం 
బున నొక్కెడ దాంగి కనుంగొనియె వి శెవముల నెల్ల 6 4 శారి చెలంగ౯., 

పదునాలవ సర్గము సంపూర్ణ ము 

౧౫ -వ సర్గము, 

రుడు సానుమంతు.౯డు జానకిని సందర్శించుట. చుఢాం 

ఆనిలజుం డందెయుండీ జన+ కాత్మజుం జూడగ నొబ్లుదిక్కులం 

గనుంగొనుచుం డదీయనుగుశమాతేలమెల్ల ను గాంచుచుండె; న 
వ్వనము తేరువ జంబులను 4 భాసురకల్పలతావ,జంబుల౯ 

ఫఘనమయి దివ్యగ౦ధరసక మ్రుముగా దగి భూవీతంబునె . ౨ 7112 

. నందనతుల్యమై మృుగగ4ణ ప్ర చురంబయి, భూరిపతీ భా 

డృృందమునాచు సౌధములు 4 వింతగుమేషకలు నిండియుండ, నా 

1 రామళో కాభిసంఠప్తా-ఆనిమాలము. తౌపమార్చ నిజిమగకా _ ఆనుపదము మూలార పోషక 
¢ మని చేక్చంబడినది. 2 శ్యామా (ధ్యువ మేష్యుతి జానళీ-అనిమూలము. 



సీ. 

క 

సుందర కాండము . ౧ సర్లము, ఓరీ 

నండమొసంగుచున్నవపిక4నా వముబం బరిఘూర్లవకాచు ని 

ప్యుంనమరం దసాం దృతర4హోటకపంక రుహోత్పలం బు ల్ో 

ప్పండగుచావులం జెలంగ + భవ్యత రాసనజడాఒ హారయై. వో 1!8 

ఆ స్తరణసంఘు మొప్పంగ థీ నవనిసడ్మ్య 

ములును వెలయంగ సర్వ క్ష+వులను దగిన 

వుప్పుఫలములం గూడినవ4ఘారువాముల. 

గాంత మె యంతయుం జూడ 4 వింతేయగుచు. ఈష Tit 

విక నదశోక కాంతులను + వింతగ నప్పుడు తూర్చుకొండ వెం 

బ్రకటరుచి౯ వెలింగెడు ప్రశభాక రురీతిగ నొప్పుచు౯ మనో 

జ కమయి ప,జ్వలించునటు + చక్క గనుండంగం జూచె నమ్మకు 
Ep న్ ( మ్ 

త్రుకొమరుం డవ్వసంబు త్వర4తో 6 జని పతులు పెక్కు భంగులకా, ౫ 115 

డా అర్య కమల చ అత టో ఇ 

శాఖలు బ్రాల ఉత సప బపర్దంబులు వానిచే గప్పంగ ఉబనుట బత్రీ 

విరహీతళొఖల 4 వెలయుచున్నట్టివృతుంబుల నండమై 4 కానంబడుచు 

నామూబపువ్పు వ్ర 4డాఢ్యమై నయకోకభూరువాంబులు, పృువ్ప+భారమునను 

వంగి భూమిని దాంకు4భంగిని గన్పట్టుకొండగోంగులు, పోరి+కునువముపూర్ష్మ 

.ములగు 1 మోదుగు చెట్టును 4 వెలయు చుండే 

నట్లు పుష్పీతవరభూరు 4వహాముల కాంతి 

నెలయడల జ్వ్వలించునళక్షైసంగుచు౦ డె 

నాస్థలం బెల్ల; నదాని 4 నతండు కనియె. ర 7116 

సుర గ జరి ఉరీ ల్ 

. చంపకో దాలు పున్నాగశీసప్తపర్జి 

తరువులు వినృద్ధమూల సం4తేతుల మిగిలి 

చక్కంగాద బూచియుండెను, 4 స్వర్థ నిభము 

లగుచు. నగొన్నియశ్ కంబు+లందు వెలసె. గళ TIT 

అనలశిఖాసదృశములై, కనంబడె నొకకొన్ని, కాటు+కను నీలముల౯ా 

గనుపట్టుచాయం గొన్నియు, వినుతింపంబకుచు వేన4వేలుగం బరంగెక౯, ౧౦౪ 

పెక, పలువిధములై న యుపవన,ములందగు నందనముమాడ్మీ_ 4 మోద ప్రృదమై 

పొాలుచుచు.(, జె తరథ బన, నలరారు కుబేరునుపవ+నాకృతి బెనంగే. ౧౧ 

తే. చిత్రమై సుందరంబు న4+చింత్యమునయి, దివ్యమై కాంతినంపన6 4 'జేజరిల్సి 

పువునతే. త్ర సమువయం+బులను బొలిచి,య.ంట రెండవనభో నున 4నొప్పుమోా తే. 

క, సుమరత్నకశతీంబులం జి త్రముగాం దగి పంచమకుగు+ర త్నాకరమ 

ట్లమరుచు, నర్వ క్తులసుక్భు మమధుగంధాఢ్యవృత+! భీకమునునై ౧3 ml 

3 కింకువై క సుపుష్పితై 8 _ ఆనిమూలము. 2 నందనం వివిధోడ్యానం-ఆనిమా, వివిఢో 

ద్యానం, నానావిధావాంతశవనవిచి లేం యన్న్మందనం ఇంద్రో, డ్యానం- అనివ్యాఖ్య-* 



క్ర ఆంధ్ర శ్రీమద్రామాయణము 

ర్ పలువిధము-లె న మృగపృషులరవముల రమ్యుముగుచు 4 సుకుచిరములు పె 
క్కు_లునగు సత్సరివుళేములు గలవాయువు పొలయుచుండంశగా భవ్యంబె, 

ఆ. రుచిరపరిమళములం 4 బ్ర చురతరంబగు, టమలగంధపూర్ణ +మై నేం ద 
మయి ద్వితీయమైనశయాగంధ మాదన, మనంగ నొప్పుచుండె4నవ్షనంబు. 

"చ, వనమును దానినిట్లు కని 46 వా నరవుంగవ్రం డండె కొంతదా 
పున గడునున్న తాకృతిని 4 బొల్చుచు. జై తి మనంగ నొప్పి చ 
క్కనిదగు రాజముందిరము + గాంచెను నయ్యది చేయి స్పంభ ముల్ 
తేనుధరియించుచుకా నడుమ 4 దద్దయు రాజిలం జూడ నందమై. ౧౫౪ 121 

క. సితమై కై లాసంబను, శీ తీధరమో యనంగ మిగులం + జెన్నగుచుం బ్రా 
ళత్రతి ఏనిర్హితసోపాానతలతిం దగి త _ప్పకాంచనవుటరుంగులచే౯ా. ౧౬ 25 

సి, కనులదొంగిలునట్లు+ గాం బి కౌళించుచు. గాంతులనెంతయు 4 గాఢమగుచు 
భవ్యమై, ప్రాంశుభ్మవంబుగల్లుట చేత, న భ్ర౦బు నొరయున 4 ట్లగపడుచును 
వెలయుచుండెను; గవీ4వీకుుం డంళట మౌాసినట్టిచీరంగట్టి 4 యాతుధాన 
వనితావృతయునయి 4 యనిశోపవాసంబులను జిక్కి నయ + వనటం గుంది 

చే. మాటిమాటికి నిశాాసమా రుతములు 
వెడలంగా శుక్ష పహొదిశవెలయుచం ద్ర 
కళవలెం గుంది యున్న యొశిక్క_ సతిం గాంచె 

నాసతీమణి మిగుల గృ4శాంగి యగుట. ౧౯ 726 

క. శ్రృమపడకొయె గుజులింపంద,రముగాక శరీరకాంతి 4 రమ్యుతమముగా 
నమరకా భూమవిన ద్ధాం)గమునం దగు పావకుళొిఖథకరణి వెలయుచుకా, ౨౦ 

తే.పచ్చనై మాసియుం గడుం ? బ్రాతదై న 
యు_ర్హరీుము నొకడాని 4 ను త్రమమును 

1 సదదర్శా విదూరస్థం చె శ్యపాసాద ముశ్రి)కమ్-ఆనిమూ. చైక్య ప్రాసాదం చైత్యం 
బుద్ధ మందిరం కేదా"కారం (పా, పౌదమ్-అని గోవిందరాజులు. వె త్యే పా,సాదం-బుద్ధాండాకారప్రా, 
సాదమ్-ఆని మ హేళ్వరతీర్థులు వ్రాసి. చైత్యం “పీకే పాహెణాదినా చైత్యక్'” అని గురు 
కాలప్ర బోధిక. వ్యాఖ్యాతేలు దీనికి బుద్దాలయకుల్య నని వ్రానీరి, దీనింబట్టి కొందబజు రామా 
యణరచ నాకాలము శెండు వేలకు దక్కు. వసంవక్సేళములని నిర్ణయించుచున్నారు. బుద్ధళ బ్దము 
ప్రాచీనము. డానికి బాషండుడని యర్థము. కాంబట్టి మతమును స్థాపించిన బుద్ధుని కాల మిట పళి 
గణవార్హ్హము కాదు. ఈపదమునకు( చెనుంగున6 “జె త్యమనంగనొప్పి” యని వాయ (బడినడి, 
అనంగా6 కై త్యమనుపేర నొప్పూప్రాపాదమనుఫొవమును మనమున నెలకొల్పి యిట్లు |వ్మాసీతినని 
పొకకు లెజుంగచగు. జేనిపోనికంకల కెడమిచ్చు నట్టుండ(ాడదని యిట్లు వాసితి ననుట దీనిసార 
ము. పండీతులు తమింపలోలరు, 



సుందరకాండము ౧౫ సర్లము, 87 

గట్టి, యిప్పుడే యిలనుండీ + పుట్టినట్లు 

పంకయుత చేవాయె యన4లంకృతయయి. ౨౦౪ 722 

చ సరసీజహీనమా కొలనుశచందమున౯ా దగుసొంపు లేక, యేం 

బరవురుషుండు పట్టుకొను+ పాటి యదృష్టము గాంచితింగదా 
ధర మననేల యం చెడ ని+తాంతము లజ్ఞనుబొండి పై పయిం 

బరగెడుదు౯ఖ భారమున 4 వందురి భ్లూనతనొండి దీనమై ౨౧౪ 723 

కే, తన్ను నంగారక్గ వా + మెన్నొగతుల 

చాధ నొందింప మిక్కిలి 4 బడలియున్న 

యట్టికోహిణివలె దాన4వాధినాభు 

వశమునం జిక్కి చింతచే 4+ బడలిబడలి. ౨౨ 730 

చ. అనవరతా శ్రువూర్ణ ముఖకయె యశవంబును మానుకొంట చే 

తను గృశియించి దీనయయి 4 కేక్చయు కోకమె ధార్హినమట్టులె 

నంబడ దుంఖమేగతిగం + గాలము! బుచ్చుచు నష్టమైనయే 

జనమునుగాని గానక యశజస్తము రాశుసకాంతలం గనుం 

నొనుచు, 'స్షజాతినికా వదలి 4 కుక్క_లగుంవులు చుట్టుముట్ట నా 

ర్తిని గనునాండు లేడివలె 4 దీనశనొందుచు నీలసర్చనీ 

తిని జఘనంబు దాంకను ద్య్య+తిం గడునీలముగా నునోజ్ఞ మై 

కనంబడు నేకవేణి తగ౮4గాం గనుపట్టుచు నుండె నెంతయు౯. ౨5౪ 731 

కే. ఆమె మజియు శరత్కాల4మందు నల్ల 

నై నవనపం_క్తితోం గూడిశినట్టిభామి 

వలె గనంబడుచుండె నె&వ్వరుసనై న 

నాము సుఖముల నొందంగ 4నర్హయగును. ౨౫ ఇక్రి2 

క, ఘనతరదుకఖంబుల ని, ట్లనయము పొందుటను జాల 4 నార్దింగనుచుం 

డెను మునుదుగఖుములెటు (గక్కృొమనుటనిటక వగలు గృమ్మశమ్రాన్పడియుండె౯. 

చ. వానువు విశాలనేతృముల 4 నందము గుల్క్మెడుసాధ్వినిం గృళిం 

చినతనువొప్ప, ధూళులను 4 జఇందుటవే మలినాంగిలైం కడు౯ 

వనటల. గుందునామె గని 4 వాంఛికమెల్ల ఫలింప నీమెయే 

జనకజయంచుం దాం దలంచెం + జక్క ని హేకువ్ర లొప్పియుండుటక్. ౨౬౪ 

చ. దనుజుండు కామకూపీ మును  తన్విని. దాః సొనివోవుచుండ మా 

కనులకు నెట్టిరూపము తథగం గనుపక్టైనొ యట్షిరూన మే 

1 స్వగణేన మృగీం పీ నాం శ్వగణాభివృతా మివ-అసిమూ. 2 సుఖార్జ్యాం దుక ఖసంతప్తాల 

వ్యసనానామకో వి డామ్-ఆనిమా. 3 కారణ్ణా రుసపాదిళిః-౪ఆనియా , 



ste) ఆంధ్ర శ్రీమద్రామాయణము 

కనంబడుచున్న దీమెకును 4 గావున సీతయె మూమెయానటం 
చును దలపోసె; నామెయును 4 సుందరపూర్షశ కాంకవ క్షయె: Crm 785 

సీ, సొంపగుకనుబొమల్ 4 సుందరవ్న_త్రపయోధరంబులు గల్లి $ యుజ్ఞ ఏలనుగు 
తనుకాంతి చే దిగ్వి(తానంబు వితిమిరమై వెల్ల జేయుచు 4 ననిత కేశ 
ములును, బింబోన్థంబు ( లలితమాతను మధ్యమము, చారుపాదతేశలములు పద్మ 

దళవి ళాలాతుముల్ 4 తనరాగ మన్మథురతివో లె నాసీత 4 రహి. జెలంగు 

తే. చుంజ; సర్వీజగంబుల 4 కొప్పుంగూర్చు 

చును నిశాకరపూర్ణ పశభను దెగడుచు 

మిగుల గృశియించి యున్న ట్లి, మేనితోడ 

ధరణిపయిం గూరు చుండి యాత విభు నెన్ని. 30 186 

కే. తగిననియమంబు. బూనిన *తాపసివలె 
శ్ఫీతి నిట్టూర్పుగములను 4 విడుచుచు ఫణి 

రాజకనష్టయు.ంబో లె వి4రాజమాన 

యగుచు దుఖపరంపర 4 నంది కుంది, 3౧ 187 

చ. పరివృకధూమజాల యగుళ4పావకుజ్వాలవలె౯ వెలుంగ, క 

త్రరుణమునం గృశించి వితంబగుశో కముచేం బెనంగి యా 
దరమున రాఘువుం దలంచి + కన్ను నవృష్టవిహీన గాంగ వే 
వరుసల జింతసేయు చును 4 భాసిలకుండెను; భూస్థలంబున౯. 3 94 738 

కే. సంశయార్థము గలస్యృతి+చం నమునను, వీణసంపదవలె ఫలసిద్ధి లేమి 
వమ్మయిన శ్రద్దరీతిని $ భగ్నమైన, యాశవలె విఘ్న మొం౦దు'కా4ర్య ఫలమట్లు. 

వీ, కలంతం జెందిన బుద్ధిశకర ణి, నస త్యాపవా దంబుచేం బెంపు 4 వదలినట్టి 
కీ చందమున, నా+శీ తిపతినాథుండ్” రామునిం కేర4రామివ్యధిత 
యగుచు, రావీసుండు త్ర4న్నపవాకించుటచేతం జాలం గృశ్ంచి స్వథసత్వమెల్లం 

గడువడి తీణింవశ4గా నాల్లుదిక్కుల వృాగ ఇాబనేత్రముల్ 4 మెలల౧లబచేయు 
లే. చును సదాక్రుజలంబుల + సొక్కి నల్ల,నై న వ శ్రావ్ పక్ష్మము $ లమరియున్న 

యషప్రసన్నానన౦బున 4 నవిరతముగ, నూర్పుగములను బుచ్చుచు+నుర్వినుండి, 

క, మలపంకముల ధరించుచుం గలలినమది దీనయగుచుం 4 గమ్రకలాపం 
బులకుం దగియును భూవణ,ముల ముట్టక, పతిని జి త్హథమునం గనుంగొనుచుకా, 

నే. కాలమేఘావృత మగు నత త్రవిభుని 
తేజమట్లుండె; నభారిస్మమే జరగమి 
మజువంబడినట్టి సద్విదస్టథమాడ్కి_ ౧ గుంది 
యున్న యానసీతం బలుమాబుం 4 గన్నులలర. 582 742 

క. కనుచున్నవానునుమది కీ, వనితామణి యున్న విధము 4 బరికింపంగా 
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జనకజ యగునో కాదో, యనుసందియ మంకురించె 4 నంత నతేండులా: 3౮ 

సీ, వ్రుత్చ త్తి తెలియమి + నొకమాట కింకొకోయర్థంబు గలుగంగా + నతండు శబ్బ 

ములకు వ్యుక్ప కిని + దెలిసికొన్నపి దప దానియర్గంబును + దాను చెలియు 

నట్టు భూషీతగాక 4 యంగము కృశియింప నున్నయానీతను 4 నొక్కరీతి 
రామో కలకుణ4రహీ తేగానుండుటం బలుమాజు తలపోసి + పలువిధముబల 

లే. నెంతొకష్టంబుమో:ద నీ4యింలి వీత 

యేయటంచు నెణింగా; నిశకైణ్ంగ్ యప 

శాలనేత్ర ననిందిత 4 త్థైాసుతం గని 

యెన్ని యాకారణంబుల + నెంచి యతండు. 3౯౮ 744 

క. జనకజయే యగు నిశ్చయ, మని తం(చెలా రఘువనేణ్యు6 + డాదిని సీతాం 

౫నిచయమున కాభరణము, లను వేనిందెల్బనో వి+లాసముమోటి౯. రం; 

కే, అవ్వియన్నియు నీతేచే 4 నచటిచెట్ల 

కొమ్మలకు గట్టంబడీయుంట 4 గూడంయజూాచం 

జాతుతరనముగు నిర్ధాణ4ళ క్రి మెజియ( 

జచేయంబడినకుంకసలములు 4 శ్రీపదములు. రం 146 

పౌలుచు త్రివర్ణ క 4వుహ్పమట్లుగం జేయంబడియున్నక ర్ల పాశర్న ముల నుంచు 

క్రొనందగినట్లుగా4 గొమరుగూ ర్చెడుభూవణములును,మణేవిద్రు,+మములవిరచి 

తములయి చాల. జ+ త్రములగువాస్తాభరణములు, నామెపరవాజమైన 

తాపము సోంకుటం 4+ నగ నల్లనె యుండ; నవి యామెయంగముశ+లందు. జూల 

pI 

కే, కాలముండుట గుజుతులు 4 గబ్లం జేసి 

యుండె; నవాగ్టీనిం జూచి రా+ముండు గుజుతు 

లెటుకపజ చినయ వ్విపి్రయే యటంచు 

నాతండెంచెను మదిలోన + వార్ష మెసంగ. ల 747 

క. అలబుశర్ణిమూాకమున నీ వెలందియు నేభూవణముల 4 విడిచెనొ యవి కౌ 

ఖల నిటం గనంబడకున్నవ్, యిలవై వనిఖభాపషణము లె + యివియు. నిజముగకా, 

చ, కనకళలాకలాగున నిశికామమువెల్లు చుం బచ్చనై శుభం 

బును నగును త్తరీయమును + భూసుకయుం బడవై వ వృతశా 

ఖను నది యా శ్రయింహ బ్ర మ్మ ప్రవరుల్ కనినారుకాదా గ 

ల్ల నితేగ,మో౭గుచుం బడెడుునాభరణంబుల నెల్లవానరుల్. ౮౪% 749 

క, ఆముఖ్యభూరిభూపా, సోమము నీపాధిప్ర మమ్మ + జూచి ధరణి వై 

నామాడ్కి_ వై చె నిదిగో, నీమెళరీరమున నున్నయీవవనంబు౯. ౮౬ 150 

క, చిరకాలము విడునకయే, ధరియించుటం గిప్టమగుచు +ఉదగ మాసియ నా 
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థరమున విచ్యుతమగునం,బరవుట్టులు రంగు గాంతి + భాసిలునహహో, ర౭ 

శే. వనిత యువ్వతె రాశసా4పవాతయాాటం 

బలికిం గనంబడనిదె యయుష్ట + నతండు తలంచు 

చంట నాతనిమనమున 4 నుండునో *ను 

వర్ష వర్హాంగి యీమె భూ4వరుసతియగు. ఈ౮ లి 

స్ కతఫదలందు నశ4య్యిబలల రఖీంపండగునట్టు చేను చే4యంగను జూల 

న తిగదా యను4ీనట్టి కారు ఇస్టము చేతను, నాశ్ర యిం+చినకరుణిని 

గావంగనమయము 4 గననై తింగ ద యనుసత్స భావంబున 4 సాధ్వి పురుషు 

నంగంబునం దర్థ్స +మగునట్టియిల్లాలు కనంబడకున్న చే4య నెడుశోక 

కే, మునను, మనమిన కింపగు+ముష్వరాలు 

కనుల బడకున్న బే యను+కాముతాప 

మునను నీనాలుగింటిచే(తను నెవతుకం 

దలంచి చింతించుచున్నాండొ 4 యబరఘుపలి. ౫౦ 758 

కే, ఆమె యీమెయె యగు నీమె4యాకృతియును 

నంగములయును మణియు బ్ర4కరంగములయు 

సుందరత్వము నెట్టివో 4 క్లోనేపతికి 
నవ యట్టివియేయగు 4 నరసిచూడ. ౫౦౪ 754 

శక, రామున 'కెట్టికనూరుచి, యూ మూనిని కీమెకట్టి 4 దొప్పును గాన౯ 
ఈమహీ శామణి తగినది, యామానవనాయకునకు 4 నతనికి మిగుల. సగం 

కం ఈదేవిమనసు చక, శీ దయితుండై న రామలీతక రునియం 

దే డగిలియున్న దందున, శ దనప్రా, ణములవిడువ 4 కీచంనమునకా. ౫౧౪ 156 

అ. ఒకముహూ ర్రమైన 4 నుండంగశ్రైను రాము 

మనసు నీమెయంచె 4 యనురతిం గను 

గాననేయతం౦ండు 4 తీణమైన జీవించి 

యున్నవాండు లేక 4 యుండంగలండె. ౫౨ 751 

వచ జనక్జ లేక యుండినను 4 తపతి చేవాము డా ధరించి యిం 

కను మనియున్న వాంజెకద, 4 కాంతయు దాను స్వతంత్రురాలు గా 

1 ధిరమునక్ =పర్వ్ధతమునందు. 2 ఇయం కనకపర్హాంగీ-ఆనియాలము ఏ కారుణ్యే నాన్ఫ 

శంప్యేన శ్లోశేన మద నేన చ-ఆనిమూలము శారణ్యా దిక బ్బములకు వ్యాఖ్య లోని యర్థము ననుసరీం 

చీరే (వాయయబడినది. 4 రామస్య చ యథారూపం తస్యేయ నవి లేక ణా- ఆని మలము. బయ 

మని కేక్షణా తస్య యోగ్యేతిశేషః -అనివ్యాఖ్య. ఈయర్థమే పద్యమున “తేగినదియా”) అని చెప్పం 

బడినది. 5 దుష్కరం కృశవా (న్యామో కానే యదనయా ప ప్కభు8, భారయ త్యాత్మే నో చేనాం 

నకోకే నావవీదతి-ఆనియాలము దీనివ్యాఖ్యలో నొక. క్కు కష్ణమున క్రొ కొ,_ కృ చమత్కారము 
చూపంబడినది. దానిసారమే యీపద్యమున( “గాననగు. 



సుందర కాండము = ౧౬ నర్లము. 91 

మిని విడువంగంజాలడిట 4 మేనును, రాఘవుండుళ౯ స్వతంత్రుండ 

య్యూును దనువు౯ ద్యజింపకయె + యుండుట శోకము చే. గృశింపశే 

తనువున నుంట నీయవి నిశ+తాంతము దుష్కరకార్యముల్ భువి౯. ౫౩ 155 

తే.ఇట్టివాని నొనన్చె మ జెవ్వంట్లు 
చేయ(జాలరు; మ త్తకా+శిని మహీజ 

విడిచియే యింతదనుక నుటీ్వప్రపతి గుకు 

చావా. డొక్కముహూ రమే 4 బ్రదికినాండు. ౫౩౪ 759 

క, ఈకార్యము శ్రీరఘువరుం, డకరణిం జేసె నిట్టు 4 లింకొెక్కరుండీ 

లోకమునం జేయంజాలండు, ప్రాకటయళు. డిట్టి దువ్మ_ 4రంబగుపనిని౯. సర ఇ 

చ. అనియిటు లాసమోరనుతు + డాజనకాత్త్మ్యజ వీవు లాంచి నె 

మృనమున వార్ష మొందుచు త$4మా పకి యిట్టిసతీ మజల్లి క౯ 

దన ప్రి యురాలిగాం బడసీ + ధన్యుండె యయ్యి నటంచు శెంతయుక 

వినుతి యొన రెం గృ త్రిమము + వీడిన చిత్తములోనం జక్కంగళ. ౫ 161 

పదునై దవ సక్షము సంపూర్ణము. 

౧౬ = వ సరక్షముం 

రురు హనుమంతు6డు సీకదుర్త శక జింతించుటా. ఛ్రథుం- 

చ. వారికులపుంగవుండు కొనిశ4యాడంగ నొప్పినజానకి౯ మనో 

హారసుగుణాథ్యుండో రఘుక్కులాభరణంబును సన్నులించిి, వే 

మరల విచారసా గరని$మగ్నుజె యయ్యె; ముహూ_ర్రమాత్ర మా 

గురుతర కేజుంజెంచి తన$కుం గలదుఃఖముంబట్టి దీనుండైై. ౧4 762 

క, కనుజంటనుండిరాలెడు, ననూన బావుములం గుంది + యవనీజాత౯ా 

మనమున నెన్నుచు దుఃఖం,చెను నివ్విధి; నీనుశీల + సీకనిరతముకా. ౨ 163 

ఆ. గురువినీతుం డగుచు 4 బరంగులక్షుణునకుం బూజనీయ యగును 4 నీజగముల 

నరసి కాచునట్టి + యారామునకు( బ్రియ, యట్టియీమె 4 దుఃఖ4మందు నేని. 

క, దురతిక్రమమగు6 గాల, మృరయంగ నింక; 'జేవి యీమె 4 యశ్నముం దానా 

తురపడి చేయక శ్రీరఘువరువ్యవసాయం 'బెటింగి + వర్డించెడుంజూం కెళ 165 

సీ, తనపతి మృగమని + తలంచి వెంబడిపోవ మారీచుండని బుద్ధి+నుహిమ నెన్ని 

నట్టి లత్ముణు(డెట్టి + వృవసాయపరు(డా తొ నెతింగినయది; యిట్షియింతిక స్ట 

కాలమునందును 4 గలశనొందక వృష్టి కాల ౦బునం గలం$గని భగ్ర 

థాతృ్మజయగుగంగ + యట్లున్నయది; తుల్యకీలవయోవృ _త్త+నిద్ధినంది 

* రామస్య వ్యవసాయజ్ఞాల ఇత్యాదిక్లో కద్య యవ్యా ఖ్యా శా భి ప్రాయము పడ్య మున గన 

ఉడం. 



ర ఆంధ్ర, శ్రీమ ధ్రా సనూయణము 

"లే. కులమునందును లత్షణ4ములను దుల్య 

మొ చెలంగెడుంగాన న/ీయంగనకును 

దగయెయున్నాండు "రాము! డు4త్పలదశాథ్ని 

మూమెతగియున్న దతనికి + "నెన్నిచూడ, ౫ 766 

చ. అనివిలపించ; నయ్యనిలు 4 నాత్శజుం డంత నవీనభర్మ కాం 

తిని దనగారుచుక్ బ్రయము 4 దివ్యము లోకులకల్లం గూర్చుప 

దను బురుడించుచున్న వని(కామశి సీ సీతను జూచి నెళ్ళునం 

బున రఘురామునిం దలంచి 4 పోల నీట్టువచి౦ చె నాత్మ లోకా, ౬ 167 

G, ఈవని తామతల్లికయి + య బలశౌలిని వాలి జంపెంగా 

భూవరుం డక్సై జెర్యమునం 4 బొల్టుక బంధునిం (గ్ప్ఫూరశాశ్ సుకా 

రావణతుల్యుం జంషె నమ4రప్ర, భు డుద్ధలి శంబరాసురుకా 

జేవడలిర్ప( గూల్చినటు 4 చెచ్చెజ భీమపర్శాకృముక౯ భయం 

బావహపీాలంగ సంగరముశ4నందు వఏికాధునిం గూర్చె గానలోకా, ౮ 768 

నీ, అనలళిఖాతుల్య4మెన బా ణావళిం బఆొ6గించి శ "ర్యంబు(మెజియ భీమ 

కర్ములౌ దనుజులం 4 గడువి కృమాథ్యులం బదునాల్లువేవుర 4 బవరమందు 

నాబేనస్థానంబు4నందు వధించెను; విధితాత్తుం డగురఘు4వీరు డీమె 

కయి శీంగరంబున + ఖరునివధించెను; ద శిరుని గురుతర తేజుండై. న 

"లే, యట్టిదూవణు వధియించె; 4 నర్క_నుతు+డు 
వాలిపాలితమై దోర్ల 4భంబు కోక 

పూజతంబును నగుకపి4భూరిరాజ్య 

మోమె హేతువుంబట్టియే + యబమింబొందె, ౧౧ 768 

చ. వనజదళాయతామేలను 4 భాసిలునీమెకునై కదా జవం 
బునుగొనుచు౯ నదీనదవి4భుండయి క్రీ యుతు(డౌ సముద్రునికా 
బనివడీ నేను దాటి యిట 4 వచ్చితి నీవురిం జూచినాడ; నీ 

జనకజకై రఘూ_త్తము(డు 4 సాగర మేఖలమొన మేదిని౯ా, ౧౨౪ 170 

క జగముల నెల్లను దల కిరదుగం జేసిన యు క్షమనుచుం 4 దోంచెడునాకుకా; 
దగ నెన్నిమాడ మది ముజ్ఞగముల రాజ్యంబొ రాము4+సాధ్వియొ హెచ్చా, 

క, అని పరిశీలించినచో, జన కజలోరాజ్య మెల్ల 4 సరిపోలదు సు 
మ్లు నిజంబు వకోడ శాంకం, బునకై నను; నీమెసాధు4బుద్ధి తనరలక౯ా. ౧౪ 

అ. ధర్మ నీలుండగుచు. 4 దగుమిథిలాధీళు 
కనయుయగుచు, రాము+ధ క్మ్మపత్ని 

* ఇ రాజ్యంవా త్రిమలో కము అనళ్ళ్ కాస్థ మిట పర్ట్మితముం 



సుందరకాండము - ౧౬ సర్షము, వప 

యగు చుం శ్రాణనా భు4నందు దృృథ్మవ్రతే 

మలర నొప్పుచున్నశయది మణీ యును ౧౫ 713 

క సరసిజ శేణునిభంబులు, పరమమ్తులునై న భూమి4+పాంసువ్రలు క శే 
బరమున నొప్పం వాలముఖి, పరిక్షుతం జై ననే. 4 బగిలిచికొనుచుకా. ౧౬ 

క, జనియించినయామెయ మా, వనితామణి; యా=ర్యశిల 4 భాసుకుండయి చ 

క్కనికెరంబున దగి, యని, ననివార్యుండె న డథశర4ఢా ధిపమతోకీకా, ౧౬౪ 

లే, పెద్దకోడలు, కీ రిని 4 బెంవుగాంచి 

నదియు; వది తాడ్తుండగుచు ధ +ర్యాళి నెణి(గి 

'మేలునుజు వనీ రావుఘోా 4పాలునకు6 చి 

యాంగనయునయ్యు నిట రాష4సాంగనలకు, అరబ 176 

క, చిక్కి కృశించుచునున్నది;, నిక్క_ముగా భ _కయందు + స్వే వావుబలిమికా 

జక్కనిభోగాళి౯ విడి యెక్కరణినినై న వాని + నెన్నక మదిలో౯. ౧౮౪ 

. జనమానస్టమై నకానన్క మును జొచ్చెనుు మిగుల మధభుర4ముగ నాొప్పెకుభు 

కిని మునుగొ నుచుండినద,య్యుును వన్య ఫలాళిం దృ_ప్టి(నొందుచు సతేముక్. 

క. పతిశుళశూపణరతయై యతిశయసంతోవమును గృ+హంబునం గనుప 
ద్ధతినిటల బొం దుచునున్నడి;, సుతే ప్తకనకాంగమెంతొ 4 సౌంవునొ సంగుచుక, 

OX 

క స్కితముగ్ధ భావి. ణియు సంతతసౌఖ్యా ధృ్యయునువై న4ధరణిజ యేదు 

ర్లతికిం దగనిదె యయుస్టను, నతిశయవేదనల నిందుశ4నం చెడు నకటా!. ౨౧ 

క శీలమునం దనరారుచుం జాల౯ా రావణునిచే న+సాధువథమునకొ 

జాలిం బొందంగందగినటు, లీలీలం గలంపయిడెడు 4 నీసుచరిత్ర౯. ౨౧౪ 781 

ఆ. దప్పిగొన్న వాడు 4 తా. జలిపందిరి, 

గాంచునటు భూమి4కాండుం డీమెం 

గనంగందగును; రాజ్యు+మును గోలుపోయిన 

రాజు మరల బొంది 4 రంజిలుగలి. ౨౩౪4 782 

క. జనకజ మరలం బొందుచు, భనసంతోవమును బొందణ4గలం డిది నిజ మా 

వనితేయును *గోరందగుఖోగనికరములు లేక బంధు4గణహీనయునై . ౨౩౪ 

క. తననాథునియాగమనం,బును గోరుచు మేన బ్రాణ4ములు నిల్చిన; ద్ 

దనుజూంగనలను ని త్తి గనుంగొనదు, సువువ్పపలనశకాయరతరువుల౯, 

క, పరికింప దనస్టిమును జూచురతి౯ విడనాడి రామశ4శుభరూపము నే 

నిరతము దలంచుచున్నది, యరయ?౯ నిజమిద్ది; (స్త్రీలశీకందణి కవని౯. ౨౫ 

శ కామఖో గే ః పరికష్టి కా-ఆనిమూ- 



కీ నుదామాయణము 
94 ఆంధ్రా ట్ల 

చ. పెనిమిటి సత్క_లాపముల 4 బృందమునందును భూషణంబు 'కా 

వున వరఘాషణంబులను 4 బూనంగ6 దాం దగినట్టి మయూావమహీ్ 

తనయయు నట్లిభావణము 4 దాం గనమికా వెలుంగొందకున్న; దీ 

జనకజం బాసి రాఘవుడు 4+ సత్వరమే తీనువ్ర౯ ద్యజింపనె". ౨౬౩ 736 

లే. అట్టులయ్యను డనదుదే4వామును విడువ 
కున్న వా౭డే, వగం జిక్క 4కున్న వాయె 

యిద్దీ దుష్మర కార్యమా 4 నితరులెవరు 

చేయంజాలరు పూనిన +వీతితలమున. ౨౭ 187 
"క శతపశ్రనిభేక్షణయు న,సిత కేశాంతయును సాధు4చి త్రయు మతిసం 

తతము సుఖార్హయు నగున్కీ సతిదు*ఖము నొందియున్న $సరణిం జూడక, 

2ెక్ష వనచరమాత్రుండ నగున్కాకును మది దుకఖంబు మిగుల. 4 గూడేడునకటా! 

ఘనతరకృ పాళుం. డగురా,మున కది కల్లుటయు సవాజ4ముగదా తలంప౯. 

క. ధరవోలె నోర్చుదగం బుష్కరనేత్రయునైన యీమె+జానకీ మును భూ 
వరులై న రామలత్షణు లరయుచు స రట్నీంప నొప్పు+నట్టినతి యిటక్, 2౮|| 

క, తరుమూలతలంబున ఛ,కరనేతము లొప్పనున్న 4 క వ్యాదవధూ 
పరిరశ్నీ తయె యున్నది, కరము విచారంటుం గూర్చ్ప(4గల దిది తలం 

నీ, జనకతనూజ తు4హినవాతనళినియ ట్లంగకోభయు గుండ 4 ననవంతము 
వర్టిసనపరంపర 4 వాధించుచుండంగ, సవాచరరహితతా 4 చ కృవాకి 
కరణి రాముని బౌనీ 4 కడువగ నొందుచు జాలి గొల్పెడునవస్థను గనుచును 
వసియించి యున్నదీ4వనిం జబూలపజిపున శాఖా గృములు వంగల థీ జారగ్టీశోక 

తరువరంబులు, వసం+తము వచ్చుటం జేసి బవాసవ్మస్ర పభా+భాసమానుం 
ఆ. డగుచు మందరత్మి 6 యగుచును బొడవూవి 

నట్టిచందమామ 4 + యా ర్తినీమె 

యొందునట్లు చేయు4చున్నారు; గడయని 
బలయుతుండు వేగథవంతు. డగుచు. 9౧4 192 

క, అనిలతనూజు-డు నగునా, వానుమయు నీవిషయమి ట్టు 4 లాత త్యం దలంచి యీ 
వనితయె నీశయటంచును, విని క్షయము నొందియురీజె ఖీ వృతేమున నట౯. 

పదునాజనవ సర్గము సంపూర్ణము, 

ణే 

1 ఇమా మసిశకేశాంతాం శతేప త్ర త్రీ నిశతణా మ్ - అనుకీ మా లాళ్లసార మిందు నిత్నీ ప్రమ, 
2 ఈ పద్యము గోవింద రాజులయర్థ్య ము న్ పొదించుననియు నిడియే శ్లో కాక సారమనియు గ్రపాంపం 
దగు. 3 హిమన్యపాయేనచ మందరశి రళ్య్యుత్థితో ౨ చైకసవ్మా సృరశ్శి8. అనిమో. మందలి ?2మార్యా 

వాజ్లీ 
=, మ 1 వై పేక్షయా మందక *8 ఇద్ర ఇతి యావత్ -అనివ్యాఖ్య. 
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౧౭౨వ సర్లము, 

రురు హనుమంతు (డు కాపలియున్నరాక్షపాంగనలం జాచుట. ఛుఢుూ 

ఆ, తెల్లగలువపిండు4తీరున నలగుచు, నిర్శలుం డగువిధుండు 4 నీలనిక్య 

బోదకమున నంచ 4 యొగిం జమగతిన్బ, నిక లాంబరమున 4 నీటుగులుక. ౧ 

క, చనిచని యపనాంశంబును గనియకా; నిక్మలక రాళ 4 గ్రాలుచు చనకాం 

తినిజాపుచు సాహాయస్టము, వానుమకుం జేయునటు కీతశలాక్ష్యకరములళా, ౧౪ 

క్ల మరుదాత్త్యజూతుపయివి బ్రుసరింపలాం జేసెం; బూర్ల శచం డనిభాస్యక 

ధరణిజ నంతట నెక్కువ, బరువున నౌకయు మును గుశపద్ధకి నీటకా. ౨౪ 

క, పైెనువగల భెరమున ము,న్లిన రీకిం జూచె నకండు; 4 చెలతకను నగం జూ 

డనుగోరి పరీమీంచుచుం దను మధ్యకు. జెంతఘాోర4వర్శన లగుచు౯, 3% 

వ. కనంబకురాతసాంగనల. 4+ గాంచెను, నందొోకకంటి రాతుసాం 

గన నొకశ్రోత్ర మొప్పందగు4+కాంత, విశాలములై నకర్ణ ముల్ 

తనదుశిరస్సు గప్ప-గను 4 చారుణరీతిని నున్ననాతినిక్ 

గనియెను, గర్హహీనయ గు కామిని నాతండు నవ్వునంబునకా. ఈ॥ 798 

క జలవరావాశ్రో, త 4సమకర్లయుకే నాతి, నూర ఏముఖంబుగా 4 నాక్కరీశిం 

దిరిగి యూప్పలపిండు. + దీ వృగతిం బుచ్చువాసిక నొ ప్పెడు+నాకి మిగుల 

బెన్షది యగుతేల 4 వెలయంగ నున్నట్లి దానిని, దనుదీర్ధ్య +కరగళంబు 

గలచదానిం దల వెండ్రు+4క లె చేనిదానిని, గొంచెపువెండ్రుకల్ + ఫొమురుమిగుల 

కే. నున్న దాని. గంబళివలె 4 నొప్పు కేక 

ముల జెలంగెడుడానిని 4 గళితలంబ 

కరనిటలన్కు వేలాడు4డుపుదాని 
రా Ww 

లంబవకో్జయయి మయొష్వుఠిలలన మజెయు- ౬౪ 799 

కే. పెదవి వ్రేలాడ నొ ప్పెడు+ఖీరువు ౯ జాబు 

కోన్టమునం జూడంగా. దగిథయున్నవనిత 

వ్రేలుచున్నముఖంబునం * గ్రాలు నాతి 

వ్రేలుచున్న మోకాళ్లను 4 నెంయునువీడ. ౭ Sao 

సీ పొట్టిరక్కసి మతీ 4 పొడుగుడానిన్సి గుబ్బ, సికటను, వామన, + వింగలా కీ. 

భుగ్నవ కం గరాళ4భూ రివికారాన్యం గనుంగొనె; మజియు నా4కవివపండు 

వికృత వేవంబుల 4 వెలయునారినీ, వింగళ చ్చాయగల్లీన$లలనలం దగ 

నల్లనివారల 4 నుల్లంబు కోపరతిం బోల్పందగునట్లి$ తెజివలం గల 

శే. వోభిలామలం దగువారి 4 నళ్లై యినుప 

గుదియలకా గూటముల మతి 4 కూటముద్ద 
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రాదులం డాల్పువారిం, గోశలాస్యలను, మృ 

గాస్టుల, మహీవవ కల 4నచటం గనియె. ౯ 80! 

క, వులిమొగములు గొ జ్రాలమో,ములు నక్కల మోము లట్టి+మొగములు గలవా 

రబ, నుషద్విరదా శాం, ముల నొ ప్పెడుస్ర్రీలం, బ్రవగ4కుంజగు(డు గ నెక్, 

క, తబల చేవాములోపునేే గలవారల, మజీయు నేక4కర పాదములం 

జెలంగెడువారల ఖరక,ర్ణల, నశ్వత్రో త్రములను 4 రాజిలువారి౯. ౧౦4 808 

సీ. గోవా _స్తికర్షలం 4 గోంతిచెవుల్ గలయకివల, ముక్కు లే! నట్టివారి 
నతినానికలను, ది4ర్యచ్నాసికల, వికృతము లగునాసల6 4 దనరువారిం 

గరికరసమనాసిథకయు గలవారల, భాగ భాగమ్మునం 4 జరంగుచు మణి 

యాక్చుల వెబయించు+ చున్న నానికలను గలవారి మజియును 4 గరిపదసవు 

కే, పాదములు గబ్లువారి న4పారపాద 
ములను బొల్పారువారి, గోశవ్రులవలెం దగు 
పవములుం గలవారలం 4 పాదములను 

గురులు గల్లిన రాశుస్మకకుణులం గనె. ౧౨౪ 801 

క్ల, అకిమాత్రశిరో గ్రీవల, నతిమాత్రకుచోడరులను 4 నాచందముగా 

వఠిమాత్రనేత్రలను న, ట్లకిజివ్యాల, దీర్భ నఖుర4లగుచెలువలనుకా. ౧౩౪ £05 

సీ, మేళమొగంబుల + మించు వారల, గజ, గో, నూకరాస్యల + ఘోటశకాన 

నల, నుష్ట/, ఖరవక్తృశిముల. దగునట్లి యాదనుజాంగనల, ఫరోరళథ దర్శన లను 
శూలముద్లరభిండి4 వాలకోభికవా స్తలను, గలవా డ్రీయ4లను నమర్ష 
గలయట్టి దుస్ప ఏ భా4ీవల, ఫఘోరవంప్ట/9, వికృతవ క్రలుధూమ్రు+ వివృత క చల 

"లే. మద్వుమును డ్రాగువారల 4 మద్యమాంస 
నిరతచి తల, మాంసకో+ శితనిమగ్న 

కాయముల నొప్పువారి, ర4 కృముపలలము 

భోజనముగాంగం దగువారిం శ బోలంగనియె. ౧౬౪ 805 

క, వనచరతిలకుండు గగ్గురు, జనియింపంగ౭కేయువారి 4 స్కంధంబులతో? 

దనరారునాయకోకం,బును నంతట నావరెంచి + భూసుకకాటజునై , ౧౭ 607 
ఆ. కూరుచుండియున్న 4 క్రూరదానవకాంక 

లను దగం౦ంగం. గాంచె; 4 జనకతనయం 

గనుట వార్థ మునను 4 గాంకిని బొల్పాజు 

ననిలతేనయ.( డప్పు 4 డాదరమున, ౧౭ 808 
క, జనక్జ్క ననిందితేను, దాంగనియె నశ కంబు కి ౦దం 4 గాంతిం దజిగ యిం 

తనరానిశోకజులనిధి, మునుంగుచు భూ లేణుకలికఈ మూర జ యగచుకా, ౧౯ 
క, తనవుణ్యమెల్ల తీణించిన నాకాశంబునుండి $ జీతిపయం బడుచు 
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క్కు సకిపోలు చు నీలంబున. గ్ త్తని గాంచి తనవి+భుం గన కా రికా 30 

చ, సుపచిరభాపణావళుల 4 శోభి కెంతేయు( టబ్రాణనాకువై 6 

బరంగెడు పీతి భక్తు లకి4భాసురభూవణపం కులై త్రేళక్రా 

సురరివుసన్న రుక్చయయి 4 సొంవుకు మాని విజూర బాంధవో 
త్యరయయి వా స్తియాథమును 4 గానక యొంటి నుండి కానలో౯. ౨౧ 

లే, సింహాసంరుద్ధయయి చనం + జేవ లేక 

యాది. గుందెడుద్విరనమ 4 ట్లామెమూాడ 

దగినదై యుండె; శారచా+ధ్రనణవిహిత. 

చంద్ర లేఖవలెం జూక(4దాలి మజీయు. ౨౨౩ 812 

తే. నలుగు మొదల గుసంస్క్మా_రశములు కలుగమి 

నందమెల్ల ను వజిగి కథనం దగునటు 

లుంకం దంత్రులు లేమి న4యు_క్షమైన 

వల్ల కీని బోలి యప్పు భా 4సిల్ల కుంచె. ౨౨. 88 

ఓవ. పెనిమిటి యండంచాయకయొ 4+ పృధిప్టతరూభవ యుంశ నర్హయా, 

దనుజవధూవశేంబునను 4 దా వసియింప ననర్హ యాను, రా 

ముని వికనాశి దుుఖమయళథీముం గడుదు స్తరణంబు నె మహో 

వననిధి మున్న యాశనుజ$ భామలు చుట్టును ముట్టడింపంగ౯. ౨3|| 814 

క్ క్యూరగవాసం చు క కం, జా రోహి శి మాక్కిం జూన్ కుందుచుం చా 

నాళామమందు నట *సుము, వానరము లేనట్టితీ: ఒగ4వలె నప ప్రృభయి. ౨6 815 

చ. వనమున నంత రాశ మున 4 చారిజలోచన సిత యుండగా 

వానువు కనుంగ" నెలా నుతేయు + నంబుజకాండము పంక దిగ్గమ 

య్యును సహజంబు గా మిగుల 4 నొసప్పెడులాగునం బంకయు కృతా 

దనతనుభాగముల్ సువుచి4కం గనకున్నను నె జకాంతిచేం 
దనరుచు నెంశయు౯ నలంగం 4 దద్దయు మౌసినచిరయొప్పంగకా. ౨౬ 816 

శే, హరిణ శాబాశీయె, భర్త ర్రశదె న తేజ 
మును నలంచుకజిం దన బె చై న్య4మును విడి తన 

న్లమే కాంవుగా నొప్ప + నీలలోచ 
నములు పొల్పార దీనాన4నమునం బొదలి. ౨౭ Bit 

క, కనుపట్టుచున్ననీతను, వానునుంతు(డు కనియె; నంత 4 వారిణాజీని సీ 
తను ఫీతవారిణకన్యక, యనున్రున నెల్లెడల( జూ చుశినట్టిడనకజకా. ౨౮ 818 

క, కమనతరని కొ్టీనంబుల, వనమున: గలవృడ్ష పల్ల 4వంబుల దహియిం 

1 వీతాం భక శ్రృఐశే యాక్తామ-ఆనియాలము. 2 ఒలతాముకును మూమీప . ఆనియూల మా. కి సంఘా 

తమివ శ్లో కానామ్-ఆనియాలను. | / 
a 

fmm 



ర్ ఆంధ్ర, శ్రీమద్రామాయణము 

చునటులం జూపట్టుచు. దన్ఫువునుదాల్చిన వగలగుంవు4వోలెలా మజియుగ౯, 

క, చెల రేంగిన దుఃఖోర్తుల, వలెం జూపట్టుచును భూమి+వలె నోర్పు దగ్ 

గలీగ నువిభ కతనువున, వెలయుచు సొమ్ములను గొనక 4 వింతమెణి యుచుకా, 

చ, కనంబడుచున్ననీతంగని + గాలీకుుమవూరు( 'డనంతహర్ష ముం 

గనియెను; నవీనంబునను 4 గామిని నమ్మ దిలేక్షణగ్ మహీ 

తనయను జూచి బాప్పముబు 4 తద్దయు జాణి౭గ పరాముంగూర్చి వం 

దనము నొనర్చ్భె; శిరము నీ ని4-తొంతము నొపష్పంగ. బొల్బునాతీండు౯-, కం 

ఆ, ౩ రామలక్ష్మణులకు 4 నేమంబునకొ (మకీ, 

జనకతనయః గొంచి 4 సంతసమున 

నాయనోకశాఖ4లందుం గనడకుండ 

నొదిగియుండె *నుపషమ 4 యొష్పుచుండ, 3౨౪ 822 

పదినేడవ సర్లము సంపూర్ణము, 

౧౮ = వ సర్లము, 

యిరు రానకాం డకోకవనమునకు వచ్చుట. పురం 

కచ, వానుమయు నట్లు పుప్పితేము 4 లౌధరణీజము లొప్పనున్న యా 

వనమును జూచుచుకా జనక 4వ భువు శ్రీని జాచుచుండునం 

త సిశయు సుంతయీ మిగిలి 4 వేద్దయు భాగము పోయియుండే; నం 

త నపరరాత్రియందున న4కండు దశాంతరసీమనుండి మే. ౧ రికి 

అంగవట్క_౦బుల + నలరు వేడంబుల నెజింగ యజ్హంబుల నెల్ల. దమలె 

యితరుల చేత. జేశయించు 5 నాబ్ర వ్యీనురుల వేదనిర్హోమ4ములను వినియె; 

నంతట క్రుతిమనో4హరములౌ మంగేళవాద్యనిస్త్వనములు 4 ప్ర ప బలుచుండ 

వానికి నమృవో+ చా వుండు మిక్కి లిబలశాలి యగుదశ4వదను. డక్సై 

మేలుకాంచెను; మటిశమిక్కి_ లిక "ర్య్భంబుగల రావణు డువ, స్త్ర 4ములును మాల్య 

జే, ములును ని ద్రావశంబున 4 నెలవులవిడి 

యుండం దగువేళ మేల్కాంచి 4 యుర్వితనయఃం 

దలంచుకొ ని; “నంత రావ్ స4కేల్ల జుండు 

జనకనుతయందు మిగులనా+స కిం బూని ర] రశ 

2 

1 నమళ్ళ వే చ రాఘుపవ్-ఆనిమాలము. 2 నమస్కృత్వా సరామాయ లక్షుణాయ చ-ఆని 

మూలము, క ఉపమ యొప్పుచుండ-ఆనునది మూలార్థానుపోషక ము. 4 కించిచ్చేపానిశాభవఐత్ _ఆని 

మూలము, శ్ టాహారతసామ్-అనిమూలము. అౌహ్మణకత్వ విశిష్ట రాక్షసా నామ్-ఆనివ్యాఖ్య- 6 భృశం 

నియా క స్తస్యాంచ మదనేన మదోత్మ_టక, న సతం రాక్షసః కామం శశా కాత నిగాహీతుమ్- 

అనిమూలము, దీనికి మ హేళ్వరతీర్థులు కీకయందు రావణునకు భ_కియేకలదుగాని చరంహములేదపి. 



నుందర కాండము = ౧౮ సర్షముం విం 

జే . స్మరుండు వుకికొల్సినంతన 4 మదవి మోహీ 

తుండయి యాకామతను మన4సోయజమున 

డంచుకొనజాలండ య్యొ నాథ య సుర వరుసల 

డాభరణజాలముల( దాల్చి 4 యతులకాంతి, ౫౪ 925 

శ, నిరతము వుష్పుఫలంబుుఅం గరకువుడై తగినవృకు.+కాంకంబులు పు 

వమ్కృరిణులువెలయంగబ హూువిధ, సుకుచిరవుప్పోత్మ_రముల4 సాం పునుగ నుచు౯. 

క, అనవరతము మ త్రిల్లిన, ఘనవివాగతతిం జెలంగం 4 గడున ద్భుత మై 

కనంబకునశోకవనమునుు గనువేడుక నొండె మిగులం 4 గానన మదియుకొ, ౭ 

కే. కనులమనసువు వారియింపంశిగా. గలవ్యక 

ములను దగ గూడియుండు, నిశర్శలమణిగణ 

కనకవముయతోరణ౦బుల. 4 గ్రాలువీథు 

లొప్ప బెకగారుచుండె నట్లాప్పువనము,. ౮ se) 

క, పలువిధముల౭౬ దగుమృగ గణ, ములచే, ధర రాలినఫల4ములచే. దగి మి 

క్కిలియందమెనరీతిని, వెలయంగ నారావణుండు 4 వేగవు చొచ్చ౯, ౯ 929 

క. శురగంధ రాప్రంగనలా, వురుహూతుని వెంబడించి + పోయెడురీతిం 

దరుణీశతంబు రావణుం డరుగుచు నుండకంగ వెంట 4 నరిగెం డగీరతో౯. ౧౦ 

క, తరుణులు కెందబు కాంచన, కరదీపికలకా గృహించి శి కదలిరి ముజి చా 

మరములం గొందటు పట్టుకొ,నిరి కొండజు తాళవృంత4నికరములం దమిక, 

క, ధరియించిరి, మజికొందజు, తరుణులు నవభర్మపాత్ర +కతులకా ఆల ముక 

బరమళుభ దంబుంగొని పోయిరి రావణువెంటం గెందశ4ఆింతులు పూన్మి_౯, 

తే. కత్తులను నాసనంబులం + డై కొనిచన 

జాణ యుక్క తే నవసనురా4సాంద రత్న 

పాత్రమును గుడి చేతను $ బట్టుకొనుచు 

నరిగ రావణువెంట నె4చ్యుంబుమోణి. ౧౩3 £83 

క తరుణి మజొక్క_ తె *పూర్ణాం, బురువారివు ప్రభను మించి + వాలుచుచు నవక 

ర్పురడండము రాయంచల, కరణి సితంబుసగు గొడుగుల 4 గైకొని వెనుకకి, 

క. చనియెనుు ను త్రమలగునా, తనికాంతలు నిద్రచొక్కు, + దద్దయు సురల గ్రో 

లినకై పు పొలయ నెజ్బని, కనులొప్పంగ పీరుడై న కాంతుని వెనుక ౯. ౧౪ 

యర్థమును వాసిరి. ఆయర్థ మాగూడ విట చెపంగున6 గనంబదును, అంతక ఆమదవిమోహితు( 

డయి, యనియు, అఆడంచుకొనంజాలండయ్యొనా ? ఆనియుం6 బదముల విళజించిన వార్థ మను, 

ఆంఠన చాలండయ్యెకా ఆయను పతక ౧డు-ఆని పదవిఖౌాగము చేసిన ప్రాశీతికార్భ మా స్పష్ట ముళు 

ui ప్రూర్షాంబురుహారిపు పృ భన =సంవూర్జ్మ చంద్రుకాంతిని.. ఇట తనే కిపుళై చేయని కవిత 

ఇప్టువా డుకగంవార చ్రుశ్నింపరని నాధ వము, 



100 ఆర మద్రామాయణము ఛ్రడీ 
క, ఘనపం క్తి మెజుపుందీంగలు, వెనుకొనుగ లిం బ్రీతిమోజ 4 వెంటందగిలి వే 

చనిరి; మహాబలు(డౌ దనుజునివ్రియపత్నులును నిద్ర 4చో క్కు పాూలయుటళ౯, 

కే, వృుత్వయంబుగ. ీయూరథహోరములను 

వై చుకొని యంగరాగంబు + వదలిపోవ 

గలిత కేశాంతలయి, శేషడ4క లితములయి 

స్యములు చెల్తుమోజు నొ4యార్టీ రనుమర, ౧౬౪ 887 

సీ మదశేవమున( దమ+మనసులు ఘూర్ణిల, నిదురచేం గలంతేయు 4 గదుర దాన 

చమ్రైగంబులుణాల (నెమ్మెగుల్క (గ పేన్వ్రేదమున నంగములసుమశములునువా డ( 

గుసుమమాల్యమ్యు లాశకులములా జడముడులను వ్యశరియం౦బుగ శీగనంబడంగ 

భ_రయందలి గార4వంబున( దమిచేత రాతసప్ర భువగు+రావణునిని 

శే, ననుసరించిరి; వారికి 4 నాథుండై న 

యసురవరుండు మహోబలుం 4 డతనువశత 

నంది జానకియందు. జెం+పొంద్య ప్రీతి 

మునసునరి దొప్పుచుండ మంశదుని విధమున, ౧౯ £8 

క, మదమున నడకయు నందము,గ6 దనరంగా వెలసె; నంతం 4 గాంతామణురె 

ల్ల దమిళా వచ్చుచునుం4 గం, దదీయకాంచీరవంబు6 4 దావిచెం గపియు౯్., 

"కే, అందియల నాదముల మరు+చాత్త్య్మజుండు 

వినియె; నసదృృళకార్వుండై + విపులబలము 

తనర నలిలోకపొారువంథబునం జెలంగుచు. 

దదగనదారమును జేరుఖఠదనుజ పతిని. ౨౦౪ 810 

చ. కనుంగొనె వాయునందనుండు + కాంచనదీ విక లెన్నొ వేలుగా 

వనితలు గంధ_తై లగురు4వా సనలొప్పుచునుండం బట్టి వే 

చన(గ6 దదీయ తేజమున 4 జక్క_(గ రావణు. చొప్పి మాన శే 

తనమదమద్యగర్వసహీ+తంబులు వంకర'లై ననేత్రముల్. ౨౨; 811 

శే ఎేజ్ణనె యాయతేంబు'లై 4+ యసంగుచుండ్ 

ధనువును ద్యజించి వచ్చుప్ర+త్యతుమదనుం 

డనయం దగియుండె; మజియు నా+ననుజవర్యు 

డు త్తమంబయి ధూళి లేశకొప్పుమిోాణి. 234 842 

కే *సుమథితత కృపయోరుచు, లనురంగ నిజాంగ దముల4+యందుం దగులుకొ 

న్న మహీ తన్నస్తుమ్లు విలా,నము మిాజింగ లాగుకొనుచుం 4 జను చేరంగకొం 

చ్ ఇ జ 1 స్వేదక్తి ప్రాంగకుముమాః-అనిమూ. 2 సృస్త్ర ముర్హేమమ్, సలీల మనుకర్షంతం విముక్తం 

వస్త్ర చుంగదే-ఆనిమూ. 



చ, 

చ, 

సుందరకాండము = ౧౯ సక్షము, 101 

వానుమయు6 బ్తసాం దమగు+వట్టి యొ కానొకకొమ్మయందు నే 

జనునకుం గానరానిక్షగు4చందమునా మృదుప త్ర వువ్సముల్ 

తనువును గప్పియుండ, నల4దానవ్రం జెంత నె యున్నయట్లుగా 

గ నుగెనసా7; నిట్టతని4గాంచుచు యావనమాపసంపనకా, ౨౫౪ “44 

అలరారుచున్నతత్పర, అలనల6 గను గగనియ: నచటం 4 భ్రృవగేంద్రుండు కాం 

తల వారి సుందరాంగుల, నెబమిం గూడుకొని దాన వేశ్వరుం డెకట౯. 

పతగంబులు మృగములు ను డ్లకిశేబ్దము లొక్కరీజెం 4 డక్ల్ణయుం జేయ? 
హీతముగం గనడునావన్ని జోతనంబునం జాశ్చా; రాక్షు+స ప ప్రభం దంతకళ, 

సుర శోలుట మత్తుండై , నిరుపమచిత్రాభ రణవి నిక ,లకాంతుల్ 

పరంగ౦గ శంకుక రము, లరుదుగ( గ నట్టంగా మశ$హోబల మమురకా,. ౩౮ 

అనుపమమాసవై ఖరుల 4 నారయంగా సురసుండరీగణం 

బును నిరసీంచుకామినుల. 4 బొల్పుగల గూడి యుడువ్ర జంబుచే 

తను బరివారితుండగు స్కుధారుచిలాగున నొప్పుచుకా మకు 

 త్త్న యునకుం గనంబడియ'6 ళ్ళ డాను ఏ భాకరతుల్య కేజుండై . ౨9౯ 218 

గురుతర లేజు. డై నకవిశకుంజ రుం డీఘన బావుందే యగు౯ 

సురరివు డావులస్తుషునకు 4 సూను డటంచు. దలంచి మెల్లగా 

దరువునం గ్చిందికొమ్మకును + దా దిగియె౯ మణి యుకొ మహోభ యం 

కరగురు తేహండయువ నలథీకర్చుర నాథుని భూరికాంతికి౯, 30౪ 210 

. తగ్గి ప్రే వీ హీక4తరుకాఖ నొకచోట, దాగియుండే; సంహా4త స్త ననయుగ 

నసీతలీర్ష జాంత4నావరారోవాను, సత్మటాతం జూడం4జనియె దరికి, 39 850 

పదునెనిమిడవ సర్షము సంపూర్ష్మము., 

౦౧౯ -వ సర్లము. 

రురు. వీత రావణు జూచి భయపడుట, చుత్తుం 

దనుజవ రేణ్యు. డచ్చటికిం + దాం జనుచేర ననిందితాంగి యా 

జనకజ షా షయావ ఏవ(ంగతచేవాని భూవ ణా ఖిరా 

ముని నతేనికొ భయంకరుని + ముందట దూరమునుండీ వచ్చువా 

నిని గనుచుం బ వాతమున 4 నిర్భరరీతి వకంకురంభ నాల 
లే 

జనుతేరు నట్లుగా వడంక4సా గ భయంబును బొంది యెంతయుకొ=. ౨ 351 

వరవర్ణిని యాజనకజ, విరివగుకనుజంట జెలలి 4 విశ్త వసుసుతుం 

డరు జేరం గాంచి తొడల న్కుడరమును చావాువులవేత + స్తనయుగము వడి౯, 

* అచ్చాద్యోదర మూరుభ్యాం జామవుక సం చ పయాధకా-ఆనిమూా,. క్ని 
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శే, కప్పుకొని యేడ్చుచుం దను + గాంచువార 
లచట లేమికి వగచుచు 4 నబల కూరు 

చుండె; దశవడనుం డప్పు + డుర్చతనయ 

రాతుసీగణసంతక4రశీ తాంగి. 54 ణిక్కి 

చంపక మాలిక: 

పెనువగ( గుందుచుకా విపుల (ీతిని బొందుచు సాగరంబునక్ొ 

మునుంగంగ నున్ననెకవిధశథముం దలవీంచుచు, మె త్తలేక య 

వ్షీనిధరం గూగరుచుండి, పతి4భ_క్రియె సద్వ్రతము చెలంగ, భూ 

మిని నజుకంగనే పడిన4మేటిమహీరువా శాఖవోలె, నం 

నిచయమందు. గ్రమ్ముకొను 4 వ్యూరజమే యొకభూవణంబు గాం 

దనర, విచి త్రరీతిగ నిితాంతము చూడల నాచు, రూపముం 

గన మణిభావణా ర్రయయి 4 శ్రాలియు భూవణముల్ గృహింపేే 

ఘనళరపంకదిగ్ధయయి 4 కన్పడుచున్నమృ ణా ళియట్లు కాం 

తిని బొలువొందియు ౯ మిగుల 4 దీప్తిని బాసియె యున్నజూనకిం 

గనుంగానె; నామెయుక్ మజియు 4 మ్లౌపతి శేసరి, యాత్మ వే త్హయు౯- 

ఘనుండునునై న రాముపడ4క ౦జసమి పము చేరంబోవుళ 

కిని గనకుంట నెట్లయిన( 4 బెంపున నేగంగ నెంచి యాతజికా, ఇష 654 

సీ. సంకల్పవాయములం 4 జక్క లం గట్టినమనసను రథముపై 4 మమత నెక్కి 
యాతనిచెంతకు $ నరుగుచున్నదివోలె, ఛాానశోకములకుం 4 దాను జిక్కి 
యన్నముం గొనమి నథత్యంతంబు శుష్మీంచి యేడ్చుచునొంటిగా నెవరు గాని 

కాచుచారలు లేమి 4 గడుంజించనొందుచు దానియంతంబును 4 గానక యెద 

శే. రామునేయాక్షయించుట 4 వ్రతముగాంగ 
నుండునదిగాన మంత్రాది+కోగ సాధ 

నాళికిం గట్టుపడి చేల 4 నలముకొనిన 

నర్పరాట్క_ న్యయట్టు చేష్టలను వాసి. ౮ రిక్ల్ 

ఆ. ధూమేకేతువనగం + దోచు గృవహంబుచే 
నావరింహబడిన 4$యట్టిరో హీ 

కవల బొక్కుచుండ్; 4 నెలంతమిన్నమజియు 
వృత్తే తశీలములను 4 వెలయుచుండి. ౯ 856 

తే. *ధర్మ్మ 'మేముఖ్టముగ నొప్పీ 4 నిర్మలమగు 

నట్టియాచారయు క్తమై 4 యలరువంకో 

* వృ ర్తశీలకులే జాతా మాచాకవతిధార్శ్మికే, పునస్సంస్కా క మాపన్నాం జాతౌనివ చదు 

న్కు. లే-ఆనిమా. సత్కు ల్మపృమాశాం దుమ్ము లోళ్తా మిర్యే ర్థః-అని వ్యాఖ్య. 



యాంటి! ఆ పంచ పచనం ఆ క్ని thee FRI 

మందు జన్మించి దుహ్కుల4మందు. బెండ్లి 

యయి తనన్వయదనితకళఉన్యవలెం గుంది, ౧౦ 8057 

కోరి త్రేది యగునపవావము, వాత్తుకొనం దూలినట్లి4 యశముకరణి, నా 

వృత్తి ౧ లివిహీనతం గుందిన యు 'త్రేకువిద్యవలె కోప్ప్రనొందక మజియుకా, ౧౧ 

ఆ. సన్నగిలినయట్లి + చారుకీ ర్తినిబోల్సి యాడరణము లేని+ యట్టి కృద్ధ 

కరణం బూజీజేయశగాం "దగువన్తువ్రుల్, లేనిపూ జయట్లు + 4 శానంబడుచు. ౧౨౩ 

వీ ప్రతివాతమగునాళ+పద్ద తి మిజంగం దగ్గినయట్టియా+చాయమువలె 

భటులెల్ల నాచరిం$పనీయాజ్ఞ. వలె లయ శాలజ్యబద్ది శ4 కరణి మజియు 

నపవారింపంబడ్4నట్లి వూజయు(బో లె, విధ్వ సపది ద్మిని(విధమున, వర 

సులు లేమిని 4 వెలయకుండినసేనవ లెం, వమాంధక్లీ సయా + ప్రభ తెజింగున 

జే. జలము లిం చుకమిగిలిన్క కె వలినివి 

ధమున, నపవి త్ర సంస్పర్భశనమును గన్న 

యరగ్ని వేదికరీకి, కాం4తాన్నశ్ఖయు. 

బోలె నలరారకుండె; న4ప్పాలతి మజీియు. ౧ర౪ 86 

కీమా లిక: 

స్వర్భానుసంచ్భున్నశచం ద్రమం క కల మొప్పుపున్నమ రాకిరిశవోల్యి, వాస్తి 

వా స్రపరామృష్ట4మై యాకులుంబూలుం జెడిపోవం బటులు 4 చెదరి భీకిం 

జెందంగాం నగుస రశిసీకుహోకరమట్టు లికుగట్లు ఇళ జఖ4ముగ నెండి 

పోయిననదివ లె; 4 నాయకునిం బౌసే తచ్య్చోశమున. వీకిశతశయయి కృష్ణ 

పకునికౌభంగి, 4 భ్ర్తృదుఃఖంబున్క, సంస్కారము జేయణయడాలమి గతే 

కాంతియై చూపమై; 4 మ్ఞూసుక; భుజీ యును సుకుమారియె కడు4సుందరంబు 

లగునవయవములు 4 తగయుంక, రత్న గక్భగ్భహో చితయునయ్యు థీ వట్టే నేల 

నుపవిష్టయైః యచిశరోద్ద ద్ధ ్రతేంబయి యున్లమునకు వాడు చునున్న $ననజనాళ 

మట్టుచూడ ందగి; 4 యడవిగృహీత య 'స్తంభంబునకు రశ్లి(జాలములను 

గట్టి వేయంబడి 4 కాంతునివిడనాడీ, యూర్పులయుచ్చుచు 5 శ నుగుతరమగు 

వగనొండియున్నటి + వారణ రావ్వధువట్లు, యత్నము లేమి 4 సమల కేశ 

సంతతి యేకమై + జశ గాయ బొడవుగ నమర, శరత్మా_ల4నుందు నీల [నం 

వనపం  శ్రినొప్పుభూ4మినిబోలి, యుపవాసమున,శో కమునను, జొం+తను, భయము 

జాలజీ ణేంచి, కా4ర్శ్మసృమునొంది, దీనమై,తపమెవి వ్రముగ్కమి4తముగంబరంగు 

నావోరమునుగొని 4 యా ర్రినొందుచు, నంజలినిబట్టి 'రాముచే 4 దనుజపతికి 

నవమానమగు(గాక + యని ని యిన్ల చేవత నర్థించురీతిగా + నసవరియుంటెం; 

శే, గాచువాం డెవ్వండై నను 4 గన్పడువని 

నలుబెసలం జూచుచుకా రోద4నంబు చేయు 
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చును, సువక్ష్మము లొప్ప నె+జ్రనికొనలును 

నలిగి శుళ్చ్ళంబుశలై నట్టి 4 కనులవెలసి. ౨౨౪ 861 

క, పతిననుసరించుటయె స్కృద్పగతముగ, చేనింద లేక 4 పరంగుజనకుస 

కుత కాస గొలుపయూ నెక, *మృుతి నే రావణుండుకోరి 4 మేటిపలుకులకా, 

ప వవ సరము సంపూర ము. పందొ"మ్మి ర్లము సంపూర్ణ 

౨౦ నవ సర్షము. 

చుడు రావణుడు పీను క్తి ంచుఏ ర్రధం- 
న్ 

2౪, డనుజుండు దీననిరానం,దను సాధ్వి. దపస్విని౯ ము+దంబున సీతేకా 

గని సాభీ ప్రాయములు గం గ నంబకుముభురో కును స్వ కాంతుల నె ౯. ౧ 

కిచ, తెలుపగయబూని యిట్లను; సతీమణి వా స్థికరోరు, సుందరీ 

వలవున నిన్నుంగెల్వు నిట+వచ్చిన న న్లని వట్టెభీతిచేం 

గలంగుచు సక్పయోధరయుగం బుదరంబును గప్పుకొంచు నీ 

ఏిలసికయాపముకా మిగుల4వింత గం గనడకుండ. 'జేయంగా. 

దలంచెద వేల? భృాత్యుండను 4 దాసుండంగా నను నీవెజుంగ వే. ౨ 534 

కే, సర్వళలోకమనోవారా, 4 చారులత్ష 

ణాఢర్టిస ర్వాంగకో భి కా$యాయ కానీ 
మళ్చి+యవు గాన నినుం గొల్వ 4 మవసుగబ్లు 

వాండ న న్నేలుకొనందగు + వాస్తవముగ 9 £6 ఆక 

క, నను గారపింపుమూ; యిట, మనుజులు మతే కామగూప శనుండనులగు నా 

దనుజులును భీకిదులు క,న్లాన లేరెవ్వీరును నేను + గూర్చుభటుండంజూ, ౨6 

క, కనుక౯ నావలనిభయం,బును వవలుము సీశ, నీవు; 4 పొందడ దఘము నా 

కును బరదారలం గోరుట, వినుమా కత్కాకణంబు 4 వివరింతు నిట౯ొ.ర 867 

క్ష్ *ఉపరకాంతలను మది4బరంగు కౌతుకమునం బొందుటగాని, య4ప్పాలంతులబలి 

మిని దెచ్చుటయకాని 4 దనుజులధర ము, సందియ మేగల్ల + దిందులకును; 

నిది యిట్ల్టగాంగను+న్నది; నీవు నన్నిప్హు కామింపకున్నావు$గాన నేను 

నినుస్పృశియింపషం గాళీవుననె నాయెల నీ కత్యంకమును గాను 4 మలరు; గాక 

1 పృ లోళయామాస వధ ను రావణః-ఆనిమాలము. 2 సతాం పతిస్తృతాం దీనాం నిరానం 

దాం తేపస్వినీం-ఆనితయూలము. క ఇటనుండి మ హేశ్వరతీర్థులవారివి శేషార్థ మో మొదలగు పద్యముల 

యం దిమిడియున్నదని యెజుంగ నగు. నీతి మంగు మాతృభ కియే రావణునకుం గలదుగాని మోహము 

రావణునకు వాస్తవముగా లేదని పీరిథాబము. 1 ఈపద్యమున విశే సార ము కబ్దగళమై యిమిడీ 

యున్నదని యెజు౦ంగ6ంధగు, 



నుంచర కాండము = ౨౦ సర్ష్లము. 

జే. యిచ్చవచ్చినరీకి నీ4విష్టపడిన 
ర్ 

నిన్ను సేవింకు; దేవి! నీ4వెన్ననాకుం 
బ్రాయము6 సూశ్చెడుడానవు 4 భీతివదలు 

మిోాసుభ్భత్యుని నమ్ముమా 4 యింకొనీవ్ర. ౬ 868 

కొ. విను సత్యముగా నాపై, దణ యం౦ంబుంపందగు నిట్లు + బవాుదుః ఖముల౯ 

గనుచుం గుందకుమా, యో్యో,జనకకుమౌారీ ! ధరి'త్రి + శయనించి తగ౯ొ. ౭ 

ఆ. ఒక్క_వేణిగా 4 నున్నకువుల్ డాల్చి, చింతమునింగి ప్రాంత+చీకం గట్టి 
తగనికాలమందు 4 వగం గూర్చనువవాసృముండి పొగిలె చేల + యొప్పవివ్వి. 

చ. జన కకుమారి, నన్నుం బకిళచారకుగాలయ నను గృ హీంచి చ 

క్క_నిబవువుప్పమాలికలం 4 గచ్రుకరంబగు చందనంబు నెం 

దును సరి లేనియ యగు ష4ఘాపములకా, రుచికాంబరంబుల ౯ 

ఘన కరరత్నభూావణని4కాయములకా దమింబొంది స్వేచ్చంగక్. ౯ 871 

క, ఉ త్రమపానీయంబుల జి త్రము రంజిల్లం ,ద్రావి + చి త్ శయనముల్ 

మె త్రనియా స్తరణంబులు, నె త్తజి నేం నోరంగల్లుళీనింకను వినుమా. ౯౪ 822 

ఆ. గీకన్ళ క్ర తముబను 4 నాళీక వాద్యాళిం, గాల మొక్క_రీతిం + గడుపుదు( దమి 

పహోయిగనుము; సుందళథీరాంగి, వనితలందు, మేటివివ యిట్టి +పాటు గనుదె. 

క్ల, సుకుచిరగాత్ర ంబున నా,భ రణంబులం జక్క_6గార్చశవలయుకా నన్నుకా 

జడి వమునిగం జల్లి యు ని ,క_రణేిం గై గె సేయకుంట 4 కడునింద్యమునూ, ౧౧ 

చ, అనుప మురీతిగాం. బొశము$నట్టిద యానవయాననంబు ని 

న్ననిళముం నొల్పునోరు నన్కునాడృతిమోణింగ నాక్తయించె నే 

మనంగల దిద్ది వ్యస్థముగ 4 నన్పువామేగెకు, వేగపోవునీ 

శ్తను మురలర నరరగిణి ని(లాస్థ్రలిం బొందని యట్లు ప్రా యముం 

సనందన దిమై సవలను 4 చై కోనుమా దయనుంపు సయ. ౧౩ 8175 

క, నినుకూపంబున౭బోలిన, వనిత ప్రపంచమున నెందు 4 బరికించిన నే 

గనరాదు కావునక౯ా రూ,పనిచయకర్తయగుపద్మః భవుండును నిన్నుక్. ౧౩౪ 

క. ఏిరచించి యింకచేెరకరిని, విరచించుట మౌని మిగుల (విశ్రాంతిని ని 

త్తరుణమునం బొందె నని నే నరసెవ; వై దేహి 1 మాషాయావనరతిని౯ా.౧౩౪ 

*చ, నినుం గని బ్రృహాదేవుండును + నిర్భరమోదము నంది గాల్వే నె నె 

మ్మనమున నంచు నింకను, తు+మాస్టలి నెవ్వుండు నోరకుండు ?; 

క్య_నిశశియోలువ క్ర క్షమునం 4 గ్రాలుచు శోణిభరంయు మిజ నొ 

వ్పినవనజూథ్నీరో ! వినుము 4 వ్రీతుండవై తగునేను నిత్తజిక. ౧౮౪ 66 
sa) 

* శీతాంశుసదృళానవే, రేవ్మిం _స్తవి౯ పృథుశ్రో,డి-అనిమాలమా. 
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ఆ. నీదునవయవముల 4 నేదానిం జూచిన, నచటనుండి నేను + నతీతతిని 

ద్రిష్పంజాల కిట్టిశతీరున నున్నాండ;, జనకభూమిపాల4తనయ నీన్ర. ౧% 979 

సీ, "నాకు భార్యవుగమ్ము 4 నాయందు నీకుండుపరవురుషుండనుశిభ్ర్రాంతి విడువు 

పెక్కు తావులనుండి 4 ప్రీతి నేందెచ్చినవని తానుకన్లి కల్ 4 నలు వుషు గల 

రవ్వారలకు నెల్ల + నగృవూ జన్టవుగమ్మ నీకు భుభంబగు+4గాక, నాకు 

నీవగ, భార్యవు 4 గావలయును భీతచితా! జగంబుల + నుత్తమబల 

ఆ. మేనుజూవి సంగ్ర+హీం చినరత్నాళి, భూరిరాజ్య మిదిగొ 4 పొలుచుభ క్రి 

నీకు నిచ్చినాండ + నేను భృత్వుండనై తి;, నోవిలానినీ, మ4హో ద్య మమున_ 

క, పలువిధము-లై న నగరంబులమాలిక లొప్ప వెలయు4ఘోమిని నాకుం 

గలబలమున నిర్జించి య, నెలంకా | నీవి యముగాంగ 4 నీ విత కిత్తు౯. ౧౮౪ 

చ, నను నెదిరించి మార్కొనునశీనంబును "సల్దినవాని ని నిజ్ఞగం 

బునం గన లేదు, యుద్ధమున. 4 బొల్బెడుమస్థృ నవీర్యు మెట్టిదో 

కనుగొను నాబలంబునకుం 4 గబ్లదు సామ్యమ్యు నారిపువ జం 

బునను సురాసుకుల్ బవరశముం దగంజేసి మదీయశ క్తికిక. ౨౦ 882 

ఆ, కలి భంగమొంది + ధగీజములు విజుగంగ, నెదుట నిలువలేక + యేగి; రికి 

తరుణమందు నిచ్చ4తనరంగా మిగులంగ, భూవణముల. డాల్చు4పూన్రబో డి, 

క, సురుచిర కాంతుల దగునా,భరణములు త్వుదంగములను 4 భాసిలురీతిం 

బరమావరమున6 జేయుము, హాకీంతుసుభూపషీతే మగు 4 త్వేద్దనా?పంబుకా, ౨౨ 

క, అనుషమలపనా చక్క_౦,గను గెచే చెనసీకొని స్వేచ్చగా బొందుము భో 

గనికరముం బిజికిదానా, మనమున కింపుగను ్రోలు +మద్గము. బూన్మి_౯. 

క, రమియింపుము; నీవారికి, నమితముగా భూమిగాని 4 యర్థముగానీ 

తమిమోజుచుండ నిమ్మా, ప్రమదా, నను నమ్మి వ్రీతం 4+4బణివుము నాపై, 

క, వలసినయటు నీకార్భం,బులకుక్ నను బంపుచుండు4ము; తలోదరి నా 

యెలమిని వివారించెడు నీ, కల రెకుచుట్టములు దీలి 4 నందుదురు సుమో. 

కసీ, శ్రీ రాఘవునిగూడి + చెలభపచుండెదుదాన సంపదల్ నీకు నొ4సంగుదాన 

నన్ను రాముని గూక్చుశిమన్నయభి ప్రాయ మునుబొం దెదవొ యె మొవినుముపరమ 

1 ఈపద్యమునంగల భౌర్యాశబ్లమునకు ఖా, ఆర్యా అని పదవిభాగము చేసిన తేల్రీ యనునర ము 

తేటపడును. ఇడియే మ హాళ్వరతీర్టులభావము. ఆరణ్య కాంగము ఈవిషయము న్రాయాయడ్ట 

నిట వివరింపలేదని తెలియనగు, 2 బుద్ధిం మమామపళ్యత్వమ్ - ఇత్యాది సా ర్థశ్లోక ద్వ యమునకు 

నుేళ్వరతిధ్ధలవారివి శేషా మిం దిమిడీయున్నదని గృ గ హింహందగు. ఎెట్లునః న్న విజయం డే= 

స్వత్ఫిద్ధజయేముగలవా (తై ; అనీళవస సమ డై=నారలీన గానట్టి వస్త్ర ధారియె, గత క్రీ గ్ విలాసుం డై= 

పొంద (బడిన శ్రీలక్షీవిలాసము గలవాడై, ఐన చరగోచరుండయి _ వనతునః గా 4 జలము. తేన్న్వి 

వాసు డనంగా ప హరాయణమా రియె య ము వేలును. పాతీ అ 
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కళ్యాణి! సంపదల్ + కాంవ్నీంప కాశ్రితసుఖమునేకో రెవ + జూడు మన్య 
డై శ్పర్టమును, జారుళయశమున్వు సుందర్, నిశీ_ప్తవిజయు:డై 4 నెగడి యట్ల 
చీరవసనుండయి 4 మూరీతిగ నగతక్తీవిలానుండయి + యావిధమున 
వనగోచరుంకయి + వ్రతియు, స్థండిలశాయియునయి వదర్తిబ్లురా4మునిని గూడీ 
యేమిచేయంగల 4 వీవు; నే జీవించియుండ:గా రాముడో4 యుక్టితనయ 
నిను. జూడంజూలండు 4 నిజమిదియనియెంతుం; గొ క్కెరసీతమయి4నొప్పదగు చు 

ఆ. నలమమేఘపం క్రి 4 యావరింపంగం బురో ,భాగమందునున్న 4పడ్మచె రి 

కాంతింజూడ నలవి4గానట్లు నావెంత, నున్ననిన్నుం జూడ + నోవునెట్లు. ౨౭౪ 
చ. సురపతిచేతం జిక్కి నస్ష4సుండకి నారదుమూలకంబుగా 

స్ఫురణము లేక సేమకరి4వ్రుండు గృహించినయట్లుగాక నా 

కరమున జిక్కి యున్ననినుం 4 గ్రమ్మజణ నేమనియుంకుడాంక భూ 
వరుండు గ్రృహింపలేండు; విను 4 *ఛావరొ సుందరనుస్త్కితాననా, ౨౮ 889 

కే, చారుదంతవిలాసినీ చారు నేత్ర, 
గరుడు డాద్భతి సర్పంబు6 * గడురయమునం 

దాను వారియించునట్లు చిశ్నత్సమును నీవె 
యపవారించికివిగద యో 4+యన్ను మిన్న. ౨౯౫ 890 

“చ. నలంగినమంచిపట్టువస4నంబును దాల్చి, కృశించి భూవణం 
బులం గయిచేయకున్నకళకతణి 4 భూమిసుతా! నినుం గాంచి నేను ఫా 
రిలపయి నాస మానితిని 46 నంతయు మానికి నింక నిన్ను నేం 
గొలిచెద; జూనకీ కొనుము + కూరిమి భృత్యునిగాంగ నన్నిశ౯. 30 $91 

క, అంతకిపురమున అకత్షళ, సంతతి నలరాపనాదు+చానల కెల్ట౯ 
గాంతరొ! యీశ్వీరి వగుమూ;, చింతింపక నన్ల్దీహింపు4నేవకునిం గృహ౯. 

శే, అసితశేశాంతరాజ ళా! + యార్య ముద్ద,గములలో ను త్తమలగునా+కాంత లెల్ల 
నచ్చరల్ లవ్షీకింబలె + ననవరతము, నీకు. బరిచర్యచేయంగ 4 చేనొన రు. 

క, ధనపతిచెంతం గలరుత్నేనికరముక్ ధనము నుభు9! 4 నన్నును నేగ 
ల్చీనలోకంబుల నీవిగం గొని చక ననుభవింపు 4 కోరినరీరి౯ా. ౨34 

కె, క జేవి తపమున బలమునం 4 దీవవిక 

మనమున ధనమున6 జూరుయ$శమున నాకు 

1 చారువే కే చారుదతి చారునేత్రే, విలాసిని-ఆనియా. 2 ఈపద్యుమునందు విశే మోర్థరు 

స్పస్హయ. 3 పిబ వివాక కమస్వ-అనిమూ. మద్యపావముచేయుము. విహరింపుము.  ఆనునీ మొద లగు 

మాటలనుబట్టి మోవాము సీతయంధు లేదని యెట్లు స్ఫురిందునని శంశింపరాదు. *“యపన్నం పురుషో 
భుం క్లే తదన్నం తస్య బేవతాః) అన్ముప్తమాణమునుబట్టి రాతుసలకు శుభ్యపానాదులు కలవ్రు కాన 

నవియన్నియు6 థమకుల చేపర్తులక్ వెవేద్య మొసంపట తస్పుగాదు గాన హైయర్ణతు తోంచునన్ల 

గృహించుట సమంజసమే. 
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'రాఘనవుండు సాటియనిచెప్ప4రాదు; లలన 

మద్యమును ద్రావు విహరింపు + మహితరీతి. ౩ ర 995 

క. వనితా, క్రీడింవుము భో,గనికరముల ననుభవింపు 4 కానలసినరీ 

తిని ధన రాశి నొసంగెద౦ గొనుమా ధరనొసంగువాండం 4 గోరినరీతిక౯ా. 3౫ 

క, నాయందు బ్రీతినునుపుము, నీయెడ నాకున్న ప్రీతి 4 నెజింగి సుఖము నా 
కీ యెడం గూర్చుము నీవిట, గేయంబఒగురీతిం బొదల + గీర్తి౯ వినుచుకా. 9౫ 

సీ, నీబంధువ్రులు తమి 4 నినుంగూడి సంతోవు మనుభ వింతురుగాక; +యనవరతము 

వుప్పించియున్నట్లిశభారు హా వ్రాతంబు నిండియుండంగ నలళి4నికరమరై 

మరా(గి యుండగ న ౦న4ముల యిసము ద్ర తీరమున నుం డెడుసద్వ4నములయందు, 
గనకభూవణమ ణి+గణహారభూవి.తతనువల్లియ ల 5 (గా*నను సుభృాత్యుం 

చే,.గూడి యలరాధుచుండుమా 4 కోర్మి_మోణి 

చువా (చడ నిన్ను. చ్రార్థిం వా నో+నీరజూజ్నీ 

యేను జెప్పినపలుకుల $ నెనం దలంచి 

కాన్రమా సంతతంబు సుఖముల గనుదు. 3౨౬; 898 

బ్రరువడవ సర్గము సంపూర్ణము. 

D౧ ఇ వ సరము. 
(య 

శార్తుర్థు వీత రావణుమాటలకు. దగినరీతి ను త్తీరమిచ్చుట. చపుర్రుం- 

చ. అనియిటు సాధ్వసంబిడెడు 4 నాకశరనాధథు(డు రావణుందు తే 

ల్పినయతినీచవాక్కులను 4 బృధ్వోతనూభ వ యాలకించి యా 
ర్తినిగని దీనమొ పలికె 4 దినముగా గడుమెల్లంగా; జగం 

బున గలకాంతలందు యశ 4ముం జెలువారంగం బొల్లి సాధి్టయె. ౧౪ 599 

సీ వగయబూని యేడ్చుచు + వణయకుచు దీనయె పతినెధ్యానించుచు 4బలువిధముల 
నవాజసుసితమున + సమధిక పతిభక్తి శ కని ధరియించి 4 సృరమహో రిం 
బొంది వివేకంబు 4 పోవ నున్నటి యాతని తోడ బత్యత+ముననె తాను. 
బల్కుట నాస్రయమౌా +పథము గ కుండుట *“నొకగడ్డిపోంచను 4 నునిచి నడుమ 

ఆ. వానితోడంబల్కె; + దానవా, నీవ్ర నా,వలననుండి వుదిమ్మరలుచుకొనుము 
1 శృణ మంకరతః కృత్వా ప్రత్యువాచ కుచినీ తౌ -అనిమయా, ఈశ్లో కార్థమనకు 6 దనిళ్లోకి 

యందు భౌఐము లెన్ని విధమలనో పెంచి వ్రాయంబడినది. ఆవి ల మంతేర్తః కృత్వా?” అన్న 
జ ల పాక్యము నా ధారముగ 6 శజేసికొని ఆట్లుచయుట యెొందులక ని చుల్నించుకొ నుచు ద్రాయ (బడినవి. 

కాన నవి యూహీంచుకొనవచ్చునని యిట. కేర్పంబడలేదనియు, గో విళదరాజమ హేళ్వశతీరులవారి 
థి శుద్ధ మిటం కేర్ప౭బడీనదనియు గృహీ ంషవలయు, 
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సుందర కాండము = ౨౧ సర్లము, 109 

స్యజనమందు దాని శీ జక్క_(గా౭జేక్చుము, "కార్యసిద్ధినీక + గలుగగ లదు. 

పమతి మోతనిద్ధిని, చేపగిదిం గోరండ॥గదొ 4 యూావ్రనునన్ను౯ా 

భూవు త్రి గోరంగాండగ, చెపట్టుననై నం గోర 4 నెటుసిజ్ధించుకా. 3 901 

. 2పావనకులమునం బెండీల్సి యె వసుమతి. 'బేకుంగన్న4యట్రైకులమునం 

దావిర్భవించి నతినై , యీ విధమున నందితమగు4నీకాగన్టంబుక. రః 902 

ఒనరింపందగదుగద నా కని కీ రింగాంచి నాధిష4యాడానకి యా 

తని లెక్క చేయ కాతండు, వెనుక నుండునటు మోము? వే శీమీ తనకా, 

. దనుజునిం గూర్చియే మరల. 4 చానిటుపల్మెను, నన్యభార్య సా 

ధిషుని గనుక౯ా సురారి! సుమ4తిం బరికింపుము నీకు భారిగా 

౫నందగుదానంగాన్ను *సరిశగాందగు సాధుజనై కఢథరముకా 

మునసున. జక్కంగాండెలియు 4 మాగకుమా నిరతంబు దానినీకా. ౬ 904 

. చరియింవుము సాధువ్రత, పరతం జక్క_ం౦గ; దనుజపతి! నీసతులే 

పరులంబొందిన నీక, త్రరుణంబున నెట్టులుండు4దాని మనసునక్. ౭ 905 

తే, ఉనుచుళొని నిన్నె యుపమాన + మని తలయచు 

లలా 

చేయఘంబును బొందనీ 4 కెట్లు నీదు 

పత్నులం గాచికొందువో 4 పరవనితల 

నశ్తై రశీంపవలయు; నళక్తాటనీవు. ౭౪ 906 

. పరవనితారతి౯ వదలి 4 భార్యలతోనె రమింపు; మింకనే 

పురుషుండు భార్యలందు దమియబూనకో తృ ప్రినిగాంచ శకెంతయుకా 

స్మరగురుతాసముం గనుచు6 + జంచలి కేంద్రి యు(డై చలించి యా 

వరుసనె గూఢవిపియసుఃపాండికి నొంది పరాంగనారతిం 

బరంగునొ వానిసంపదలు 4+ పాడగు సర్వము పాడగుం జమా. ౮౪ 907 

ః ఇట్టి దుస్థితిని నీ వేరీతిగానై నం బొందరకు ండగంవేయణయ్యబూనువార 

శేవ్వరో లేరొకో + యేలశేకుందురు! వారలున్నను నీవు + వారిపథము 
ననుసరింపక యున్న థయక్తైన( జెడుదు, ఏీవిపరీతబుద్ధియే + విమయమిట్టు 

రై 

లని జెల్పుచున్న, దీీయాశయమెట్లు వీకెణు(గంగ నగుననిశరుందవొ? నీవు 

సజ్ఞనాచారంబు 4 సల్బక మానుటయే యిద్ది లె ల్బెడు) $ నింక నీకు6 

ఖబండితు లాద్భతిం 4 బరనుహీితంబును బలికిన రాతనశ4వరుల యెడల. 

_—_£ 

i కార్య నిద్ధి సీకు( గలుగ(గలదు-ఇదియే సీత రావణునకు జెప్పుబుద్ధి, డానవా స్యభార్యాస శీ 

రూవమెనధర ము ననుష్షించుచుండినచో నీకు ము క్రిగలుగును. పృక్ళతేము నీవు చేయచుండుకాక్య 
_—_ వాళ్లే అ జాలీ వ్ 

ము సీకు ముప్పును చెచ్చునదియేకాని సత్ఫల పృదముగాదు. అని. ఈయర్థ మిటం జేటపడుటకై ఈ 

వాక్య వధికమ.గా నిట చెప్పంబడినదని సరనవతు లూహి 6తురుగాక. 2 కలల సంపా, ప్తయాపు 

ణం కలే మహతి జూారయా-ఆనిమూ. కి పాధుపాధ్యుప్కతం దర-అనిమూ. 
షల 
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గపటమై త్రీని బె న 4 గనృడంగా. చేని తన్నాళనం బాత్మ (4+కలంచి వారి 

పరమ వాక్ళోంబుపం + చాటింపకుంటివా; యన్యాయపరుం ౬ దకృ తాత్తుం డునగ్గు 

జే. నకండు రాజగునేని రా4+జములు నగర 

ములు సమ్మృద్ధము లై నను 4 నిలయ మొందు 

నై రత్నౌ భుసంకులం ఖీ బెనలంక 

యిట్టిఖలు నిన్నుం (బ్ర భువుగా + నిపుడు పొంది, ౧౨ 908 

క. నీయొకి క్కనియపరాధము, నీయెడం డానొంది శీళ్ల4మేతనకీ ర్థిం 

చాయంగంగలదు; రావణ, యాయనురా, పాప హోమ ( + దుర్వీస్థలిలోకా, ౧౨౫ 

ఆ. దూరదృష్టి లేక + యారయశేతాను, సల్పినట్టిపాప +సమికి చేతం 

గొట్టుపడీ నరించి 4 కూలంగం (వ్రాణులు స సమ్మదంబుం గనుదు 4 రిమ్మహిం జామి, 

చ, వినుమిటు పాపకర్షుండవు + విచ్యుతధర్షు ౬డ క్ నావముం 

గనుటను గాంచి సీనికృతిం 4 గాంచినవారలు దుష్ట్రబుద్ధికీ 

తనికిని “మాయదృష్టమున' 4 దప్పక యీవ్యసనంబు “గళింగా 

యని వచియింపంగాలగలరు 4 హారము పెల్లుగ నోరిరావణా. ౧౮౪ 911 

క, విను నీయంతేగివురమునం, గనుపక్షైడు నన్నుమిన్న4గములకు నెల్లక 

నను నీశ్వరిగాంజేసిన, ధనమొసంగిన నెట్టులై న 4 దానవనాథా. ౧౫ 912 

చ, నినుం గని యాసనొందుగతి + నేర్చునం జేయ నీకపాధ్య మే, 

పనివడి రామచం ద్రు, నెడం+చాయను, సూర్వునిఏడి ఛాయ యుం 

' డనియటు; లట్టిలోక తతి 4 నాధుని సత్క్భృత 'బావహాంలకా ముదం 

బున నుపథానభూతముగం. 4 బొందినడానను గాదె దానవా. ౧౬ 018 

కే. ఇట్టినేనెవ్వండో యొక+హీనుని భుజ 
మునను దలమోపుదు నదెప్విధిని; మనోజ్ఞ 

మరియు వేదవ వళేస్నాతుం 4 డలితరాత్మ 

వే త్రయునగు ౪ భూసురునకు శ స స త్రపునకు. ౧౬4 913 

క, తనయంత యోగవిడ్యయు, మనమలరంగ నొప్పి వెలయు4మాడ్కిని నేనా 

భునునకు ధా త్రీ పతికే, యనుకూలకళ శ్రమను; సు4రారీ వినుమా. ౧౭౪ 915 

క, *దనుజ్యా సాధునవగుదువు, వని గజపతి దన్ను. మాని + వనటం గని బం 

ధనమునం జిక్కు క రేణువు, మనమలరంగం గూర్చునట్లు 4 త్మానాథునవై.౧౮ 

క, నిరతము దుగఖంచెడు న, న్నరయుచు నున్న ట్రిదకర+థాత్యజుతోడళా 

గరుణించి కూర్చ్పుమూ; యూ, వురమును బాలింప నీకు 4 బుద్ధిగలిగినక ౧౮౪. 

1 ది'స్ట్ర్యై తద్వ్య్యసనం ప్రాపో కౌద దృష త్యేవహర్షి శాః-ఆనిమూ. 2 సాభురావణ రామేణ- 

ఆసిమేగా, 
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1 తే. ప్లోరమరణంబు నొందంగ6 4 గోర వేని 
పురువతీలకుని శ్రీ రఘు+వరుని మిత్ర 
ముగ నొనర్పుకొనుట యిట. 4 దగు, నశేండు 
సకబభర్యవిదుంకును 4 శెర్టఘనుండు. ౧౯౪ 918 

క, శరణాగతవత్పలుండును, బర వమగుణా శుష్టిడునటం చు + బ్రథికుండెకదా 
ధర మవణోరుదు వే నృవ్వరమతిఖో మెత్రెసలుపు( బ్ర, బకును వంతళ౯ా. ౨౩౦౪ 

2క నేనును ద్రాక్టించెద రచ్బునూనుని, కరణాగతులను 4 శ సుకుచిరకరు 

మూనసమున 'నున్నించెడు, నానాభుని వేడుకొనుమ 4 యసురవచే చక. ౨౧ 

ఆ. ప్రయతుండవయి నన్ను + బ్రియమున నింప 

వలయు; నట్లు వేయ. 4 గలుగుశుభము 

లట్లుగానిచో మ4హోకూరువలన నీ 

కంత మనిని గలుగుశిటరయ నిజము. ౨౫ G91 

క్ష సురవతివె చినవజ్రము, కరుణా వవలీనను వవలుం + గాలుండునిను౯ా 

జరకాలము వదలి ననుకా, గరుణకా వవలును, సురారి * గణవర' దాన౯. 

క, గరువంబును మది. బూనకు, గపరుశౌరున్రండు లోకనాయ+కుండు సాపకియు౯ 

గరుణవిడి కుపితుండై న౯, దురమున వధియించి వీకు 4 దుష్టాత్మ నినుక్. ౨౩౪ 

కం సురనాథవిసృష్ష భయం, కరవ జ ధ్వానమట్లు 4 కడువేగమ భీ 

కరరఘువరచాపధ్వని, సురవై రీ! వినంగంగలవు 4 శో త్రము అదరక. ౨రఇ 

సీ. శుభ పర్వములం డగిశిప్తభ చాల వెల యంగజిలి తనక ముల యిన స క్పములకు 

సొటిచెప్పందగి, 4 కౌర్టసమృులౌ రామలక్ష్మణశుభ (నామచివ్నా 
ములు వెలయ(గ, న భ్రశమున యబ ర్వుచుంకగుశరములు వే గయా4వురమునందుం 

బడంగల; వాపటుళబాణముల్ కంక పత్తంబూల: జెలగసచు 4+ దారుణగతి: 

కే. బురమువై నాబ్లువై వుల 4 భాతభయద 

ములుగ ద్ర సరించుచుకా రాత4సులను జెండు 

చును కణంబున నిండ4ల్లునుు నురారి 

రాము? డనువై న శేయుండు + రయముమోణి. ౨౬ 95 

1 మికతృమాపయికం కర్తుం రాకుస్ట్రానం పరీఫ్స తౌ, వశంచా నిచ్భతౌ ఘాోరల శ్వయాసా 

పురువక్ష భిః-అనిమూాలము. సీఠష్రూర్వరీ 3 గా రావణునితో ( బరుహో కులాడీ యాకజకుకక్కు సునకు 

మేలుగలు గునట్టి మార్గమును. దెల్పంగోరి యీ వాక్యములను జెప్తూచున్నదలి గోవిందరాజాలు. దీనిచే 

మ-హేళ్వరతీ ద్ధులభావము సరియైనదవి పీ రొప్పుకొన్నట్లు గృహింపవఐచ్చును . దీవివ్యా ఖార్టిన సార 

మిపద్యమున। గనంయుడును. 2 త్వల చైనం శరణాగ రేబత్సేలమ్- ఆనిమూలము,  తేష్టేం చేళ్వవేనావా 

మసి పృసాదయిప్యూమోతి విద్దమ్-ఆని గోవిందరాజులు. ఇట్టే యర్థమా లు వ్యాఖ్యారశలఫాపమును 

గ్రహింపక యెట్లు తెలియంగలవు 7 వాలీ కి సాదయవేం యిదియని కెలియందగు. 
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చ. గరుడుండు దంనకూకము 4 గాఢపరా కృమమోసప్ప( జంపు చే 

క్క_రణిని నట్లు రాతీసని$ కాయమహోఫణుల౯ వధించు; నా 

కరములనుండి నిన్ను రఘుళ4కాంతు:డు పొంద నసాధ్యమంటి వే 

పరము:ఃడు “విళ్షుమూ_ర్రియు. ద్రి+ీ పాదము ఎక్ దనుజూళినుండి ని 

ర్భర గతి లవీం గ కొనినథభంగి నరిందము:డై న రాము:డుక. ౨౮ స్థిర 

క్త నీకకరుండి యె నన్నుం, బ్రాశటకెర్యము రూజం 4 బడయంగలండుసూ; 

యోకఠినాత్తా! రావణ, నీకయి యున్నట్టి రాకు + స సేంద్రూల నెల్ల౯. ౨౯ Spy 

చే. చంపి యాజనస్ధానంబు 4 సమయం జేయ 

రక్క_నుబ బలమేంతేయు 4 నొక్క_కణము 

లోన మాయంగ నేమాకృ + మేని లేని 

వాండవై దొంగిలించి న 4 బకసితిగద. ౨౯౮ 928 

క, అరయక యీదువ్కృత్యముం, ద్యరపడి చేసితివి నీచ4$చానవ, నీవా 
వురువవరేణ్యులు వెలుపలి, కరుగంగ౯ా శూశ్య మైన 4 మా క్రమపదము౯. 90 

క, పరికించి చొచ్చి తెచ్చికి, తకుశి౯ నను దుష్పథమునం + ద_త్తరుణమున౯ 

సురవైరీ ! సీ వాసో,దకుుయు గంధంబునై నం4దగ న'చ్చోటక. 5౧ 9౩0 

కే. *మూర్కొనియె యుందు వేని యో+మూర్చ ! పెద్ద 
సులుల వాసన6 గను కుక క్క_+పోల్మి_ నిలువ 

జూలకుందువు; బబమునం 4 దూలి భీకి 

నంది యున్నట్లి నీకు నా$యవనిపుంకు 3౨ 931 

సీ. అని సంభవించిన4 మళ్లున విజయము గలుగుట యే లేదుథగద; సురపతి 
ర్తి 

కీని వృత్ర్రునకు మును4 పనిసంభవింపంగ బాహు వ్షయంబున 4 బరంగునిం,ద్రు,. 

డొకకరంబున నొప్పు( చున్న వృత్రునిజంసె, నక్లై రాఘన్రు లిద్ద4చౌట నీకు 

మరణంబు సిద్ధించు:4రుజి యునా ప్రై జేళుండగు రా మచం ద్ర్రుండు4న నుజుంగూడీ 

తే, ఖరకరుండు న్వల్బ్పజలమును 4 గరముల గృహి 
యించునటు నీదుప్రాణాళి + నేవపుమోజు 

బాణముల వేగ గ్రహియించు.; 4 బడంతి నన్ను 

బలిమిం 'దెచ్చితి విది నీకు. 4 బాడి గాదు. 53, ల 

క. ఉరుఫీతిం గుబేరునిగిరి కరిగిన నూర్గ ప్రమున నున్న $యాలోకములం 
బరికింపంబోయినను నృవ్వకుణునిసభ కేగినను జఖవంబున నిన్నుకా. 3౩6 988 

కే విష్ణు స్త్రీ స్త ఫిరివ (కృ క మెక-అనిమూలము. 2 శక్యం సందర్శ నే స్థాతుం శునా కార్లూలరూ 

రివ-ఆనిమయూలము. ఇట్లు రావణుని కుక్క తోం బోల్నుట సీఠకు( గలపాతి ప్రత్య జనితళ క్రి పరనిర్భే 

ద్య చణమని యెజురగనగు, 



సుందరకాండము = ౨౨ నర్షము. 118 

కే. అశనిపతనంబు పెనుభూరు4హామును గూల్బు 

నట్లు దశరథభూాపతి 4 య,గతనయు 

సాయకంబులు నిన్నని + సమయం జేయు 

పనకుగంజాల వబెచ్చటి4కై న నింక. 3ళ; $్వీ1 

ఇరువదియొకటవ సర్గము సంపూర్మము 

౨౨9 - వ సర్గము. 
ర్తి ఎదుడ్టు సతౌరాపణులు పరస్పరము కశినముగ సంభాషించుబ. ధ్రుథ్రుం- 

క అనియిట్లు పరువము నా, జనకజ పలుకంగ రాక్షశ4సఏభుండు చక్క ళా 

విని ప్రియ వర్మన యగువీ,తను న ప్రికుముగను జూచి 4 తా నిట్ల్టనవియె౯, ౧ 

శే, వుదుషు జెం తెంశ వనికల4బుజ్ల గించు 

వళ్యుండే యగు నంతంక $ వారలకును 

త్రయము లం తెంకపల్కునో 4 వెబందుంకతం 

డంతం బరిభవముం బొందుఖననుట నిజము, ౨ 936 

క, వనితా! నీయెశలోల్లిన, ఘనకౌమము తెలివి మెజియంశగా సారథి చా 

రిని దప్పి పాజునశకిం,బును లాగెడునీతి, గో ధ4మును నణంచెడుంజూ. 3 

వృకికూలమైవదై + పరంగుకామం బచదెవ్వరియందు. వగులునో 4 వారు శిక్ష 

కర్షులె యుండంగ + నచ్చటం గకుణయు, స్నేవాము గలుగు చుం; డె డిని గా చె; 

యిక్కారణ౦బున 4 నే వనంబున వృథా ప్ర వ్రజితుండగు+రామునందు 

నాస క్లిబూనిన$ మందులశకే చంప నవమాన మొందింప 4 న ర్రవయిన 

నిను. జంపకున్నాను; 4 చెబంతరో నీవేమి పగువభావణములు 4 పల్కి నావా 

శై. కివానియం దొక్క్టాక్క_టి శ పూని నిన్ను 

దారుణముగంయం జంవిరపలొం 4 దగినదగును 

గాని సై చికి నీముందు. 4 గరుణం బూని 

యనుచు దనుజూధివుండు పల్కి 4 యంతలోన. ౬౪ 988 

క. అనురాగము క్రోధము పెంపును గాంచగ మరల ననియె + భూవు త్రికతో; 
వినుమా వరవర్ణిని, స్కీకును చేనిడియున్న గడువు + కొంచెము మిగిలెకా, ఇ 

క, నెలలందు రెండుమా,త్తమె, గలవింక నవళిష్ట మంత4కాలమువమా త్రం 

బెలమి తేగం గాచియుంకం, గలవంతకు లోన నెక్క_శగాదగుసెజ్జలా, ౮ 

rho 

1 రావణుడు నీతాదేవితో నందజకం. బరుషయులంగాల దోంచునట్లున, తత్వేమున సుతు 

లుగాం గనంబడునట్లు మాటలాడిన క్రీ దేవియణళూపు ఈ, యుయాడ నే బదులు చె ప్పెనని 

మయేళ్వరతీర్థు లీసంభ్థాషణసాకమును దెల్సిరని పాఠక లీమట్టమున గుపాంపంగలరు. 2 తేమ వేను 

పథధో యుక్త స్తవ మైధిలి చారుణః - అనివమూూ లము, 

1m 



{14 ఆంధ్ర శ్రీమద్రామాయణము 

గు ఆవు నీకోర్స,_ 4 లన్నియు ఫలియింపంజే యునీపతినొ ప 4 కేయిటుత గ 

నాసిరి యెట్లు నీ(కీసమయంబున దక్కు మహానస4+తల్ల జమునం 
థ్రా కరా కారము పశువృ క్రి తి వధియించి వంకుదు రవ్వలి4+పనిం దలంవు 

నాదుకోతకం *స్రీర్బి 4 నాయకుభావించి నృుదుశయనంబున 4 మువము తీనరం 
కే, బవ్షళింపుము జగచేక4పకితం గాంచు 

భొ ర్రవదలక్స్కు నాదగు4పలుకు ల 

సర్థవంతంబులగునని 4 యాదరమున. 

గ కొనుము పూజ్య రాజ్య భో4గ ముం గనుము. ౯ 941 

క అనిసీశను 'బెదరింపంగ, దను జేంద్రునితోడ నచ్చి $ తద్విధమెల్ల ౯ 
విని యెకుసుకగంధర్వాం,గన లెల్లళ వికృతచేత్ర4కలికలు నగుచుకా. ౧౦ 912 

క. మనసులద్కూజఖాంచిర తమ, కనురాగము చెలంగు చుంక 4 నాతండు భూవు 
శ్రీని బెవరింపంగం గొందజు,వనితీలు పె కవ్రుంను విజిచి 4 వగచిరి మతి యు౯. 

క్ర క్నుసన్నల ముఖసండ్ఞ ల, జన కజు నూజిడీలునట్టు 4ఉ వానలు వగ 

స్తునం గుందువారు కొంవజు, కనంబజు చివ న్వాశయముల' 4 గళ వళ పడుచుక౯, 

నీ. అట్టు వారలు తన్ను4నాత్వాస మంకంజేయంగ నీక యద్దను$జాధి నాథుం 
బరికీంచి సౌళీలర4బలమున గరగంబు తనరంగం దనకు హీ4తమగు వాక్య 

మును బల్మె_ నిట్లని; 4 వినుమింక దానవా, యిచ్చట నీమేలు 4+ నెదందలంచి 
దానింగో రెడుసాధు+కల్ల జుం డొళండై నం గనరాండు సాధ్వినా4నను నిటుపలు 

కే బాముంం బెట్ట నింవ్పమై b ప్ర బలువీనిం 

జేయ నగదని “హీతమును + చెప్పి మరలు 

వట్లు వేసెకువాంయ లేం శ డకట ! నిజము; 
ధర మకియెన శీ, రాము+ధర్మపత్ని. ౧౩౪ 94 

క, సురపతికి౯ శచివలె నన,వరతము మోనవముశు గల్లు4భంగిని దగున 
న్నరయక నీవలె డగములం బొరపాటున మడి గోరశబూ నెడువారల్. ౧౪ 

క కలుగర్వు నీచసురారీ, కొలందింగనరానిదగుచు 4 గూఢంబగుచుకా 
జెలంగెడు తేడమ్తున రాాజిలురామునిసకిని నిట్లు + చెప్పితె పలుకుల్. ౧౯౪ 

శే, ఇట్టిపాపంబు నీవెట4 శీనిపోయి 
యనుభవింపక తప్పించుశకొనంగల వింక ? 

వనమున౯ ను త్తమాతంగమును శశకము 

నని యొనర్పంగంగూడ నె4ట్రమురునొ యటు. ౧౪ 943 

క ళరారం మా మనిచ్భతీం, మమ త్వాం ప్రాత కాశార్థ మారభండే మకేోననే- అనిమా లము, 
కోరికపీ రో మంత వీ భీ నడి, దిసికి మహే రతీ ధులు ద్ర్రాని నయర్థోమంకీయు వీసపద్యమున( కేక్స(బడినది ప్రాతీకికార్థ ము 

విస్పస్ట మని తెలియవలయు. వాఖ్యాలలయభి ప్రాయము విస్త ఫైలేమనియు నెఆంంగందను. 



సుం వరకొాొంపము = ౨౨ సర్దము, క్ కేం 

క్ శ్రి రాఘవ్రుండు నీవును, జోరాడం గసూడంజెప్ప+బోలును జుమా 

యోరావణ! యిప్పుడు నీ వారాముని మాయ లేడి శివాన్టిజమున( దగా 

ఆ. చాలదూర మేగు4చందము నొనరించి, నన్నుం దెచ్చికివిగ + నెన్నదీని 

నిచట నీకు సిగ్గ4 దేంకబ్లదొ, యిష్పు, డై నరామచంట్రు, + నతీఖలకును. ౧౭ 

క. కనంబడకున్నా వే, యా,తనికంటంబడినం దెలియం+దగుం ద వ్లేజం 

బును; నీచ, నాధ్వి నన్నుం, గనెదే కామమున నీదు$కాంకను గా(గ౯. ౧౭౪ 

కే, కృవ్వ పింగళ వర్ణము + లెసంగ వికృత 
ద ౯ 

ములును (గూరములున గుకథన్నులి వె న్ 

యెబ తెగి (క్రిందంబడవొ 1 భూ4 పాలవమాళి 

యెనదశరభుకోడల4నై చెలంగి. ౧౮౪ బగ్ 

, అనయము ధర్యాత్తుండై కన రెడు లీ రామచంద్రు+ధర్థ పి యప 

త్నిని నిట్టి నన్ను నివిగ్టధి, ననందగని కువాకన్టిములను 4 నాడితివిగదా. ౧౯ ౪58 

. వలోొకొ తెగిపడకున్నది, నాలుక నీనోటినుండి; 4 నానాయకుని౯ 

ఆలోకవునిటుపల్కుట, నీలీఐ౯ నన్నుం బల్కు+టీయపషకృతులకా. ౧౯ 951 

. *మనసున నెంచి భస్యమగు4మాడ్కి. నినాక్ వడి. జేయనాను; నై 

నను నపరాధులొజనుల 4+ నాడగునాజ్ఞ శ్రకించుమంచు రా 

మునిదగునాజ లేమి, దహముం దగ గాచుకొనంగ నెంచుట౯ 

నిను నిట నాదు తేజమున $4 నీజుగం జేయకయున్నదాన( జూ, ౨౦ 9న్గ్ 

. ధీవుండుండౌ రామః దేవుసన్నిధి నున్నననుదొంగిలింప నీ4కును నతక్య 

మే; నీకు. జావునే + యిభ్ళంగిం గూర్చంగం దలంచి ఘటించెను 4 దై వమిట్లు 

సంశయమే లేదు; 4 శ "ర్యంబునం బొల్సి ధననాయకునకు సో+4నరుండ వగుచు 

జల కొలివియునయి + పరగొడునీవేల రాముని గడంగి దవారముగ బోవు 

తే. నట్టు లొనరించి, తత్పత్ని+నై ననన్నుం 

దొంగిలించితి వతండును 4 జఇంగటందగు 

నవుడు తేవచ్చునేగద; $ యనిన నతండు 

వినుచు వికృతాయులను ద్రిప్పి + కనియె సీ, ౨౩ 956 

క. ఆతితర భుజకంధరముల, మికిమోతినసింవాబలము  మేలయి తగుత 

ద్దతియును దగ(గా నసితా, బతీతిం బురడించు దేవాశవర్డ ము వెలయక౯ా,. ౨౮ 

క, సిరివెలయ నకలును భ్లీకరజివష్చగృంబు మండంగా మకుటాగ్సం 

బురుకోపమునం జలింపక్ , గరము విచిత్రాంగ రాగ +కలికతనుండై ఆర్య 95 

2 అసంచేశాత్తు శాతుస్య శపస |శ్చామపాలనాత్ , న శ్వాం వర్మి దళ్ళగ్రీఐ భస్మ భపాక తే 

జసా- ఆనిమా. దీనిచే వీళకుం గ౭ంపాత్మి ప్రత్యెక క్తి స్పష్టము కాంట 



#16 ఆం ధ్ర శ్రీమద్రామాయణము 

క సుకుచిరమాల్యంబులనే, ధరియించి విశాలమైన్మతనువలరంగా 

నరుణాంబరములం డాలిచి, నిరుపమ శేయూరహోరనిచయోజ్ఞ ప్రలుండై. ౨౫ 

శే, నీలమణిఖచితేంబయి + నీలకాంకి 

నలరు మొలనూలుడాలిచి 4 యమృతనిద్ధి 

క్హీని గట్టినమంగరశమట్లు చూడం 

గందగి పరిపూర్ణములయిన 4 కరయుగమున, ౨౬ 940 

క. ధరణిభరమట్టులుండుట(, బరికింపంగ మందరా ఖ్య4పర్వతము నువా 

_త్తరళిఖరంబుల వెలసిన, కరణిం గనుపట్టి యతండు 4 కరము వెలింగ౯. ౨౭ 

ర్ట తరుణార్క వర్ణ కుండల, ధరుడై వూవులు చిగుళ్లు 4 తేగ నెజ్బంగ దా 

ల్చి రమణ వెలయ నకోక పుం, డరువుల రెండింటిం దాల్చి 4, తగుమందరముక్, 

క. సరిపోలి యలంకృతుండై , సురభూరువావుట్లు మిగులం 4 జూడనగుచు సుం 

దరతనువొందువసంతుని, కరణి నలంకృతుండయియును 4 గడు భీకరుంజై, 

కే. కాటియందున్న వై త్యవృ4కమంబుపగిది 
గాన(బడుచును; రాతస కాంతుం. డప్పు 

శోధనంర_క్రనయనుండై 4 యాధర త్రి 

కయ జూచుచు శాంత మింకయును "లేక. ౨౯౪ 964 

క, *ఉరగమువలె నిట్టూర్పులు, పరిపరిపుచ్చుచును నిట్లు + పల్కెె; దరిద్రు౯ 

ధరణేశుం డనుచు దుర్హయ, పరతేను నీవనుసరించి 4 పాటుపడియెటే. 1 304 

క. నానుడుల నసెట్లువిందువ్ర, కానీ సంజను స్వకీయ4కరనికరముల౯- 

భానుడు పోంగొట్టుగతి౯, నేనినుం బరిమూర్తు ననుచు 4 నెగ డెడుకినుకకా, 

క. ఆరినూదనుం డగుదనుజే,శ్వరు. డీరీతిగ వచించి 4 సరగున నతిఖీ 
క రదర్శన_లై తగు నా, శ రతరుణుల నెల్ల. గాంచి 4 సా ధుండజై. ౨౨ 967 

సీ. వకాతీగలదాని 4 నేకకర్ణముగలదానిని, గర్లముల్ $ శన జుట్టు 
కొొనియున్న దానిని + నోకర్షి, గజకర్ణి క్ను, 'లంబకర్ణి, న%కర్ణి మణీ యు 
వా స్తపాదిని, దురగాంఫ్రీని, నోపాదిం జాదదూలీక్క నేక పాదనయన 
ములు గలచదానిని, 4 బలు పాదములు గబదాని, నపాదికం + దలయు, మెడయు( 

సే, బెద్దవిగం గల్లుదానినీ 4 బృభథుకుచోద 

రములు గలదాని, నాస్య నే4 త్ర ములు మిగుల 

వెడలువుగ నుండందగుదాని + నిడుదనాల్క_ 

గలనితంచిని, జివ్వ లే4క తగుదాని. 3౫ రగ 

* ఆనయే నాఖిసమృున్నమ్-అనిమూ. ఆవయేతిక్లో కః కేవుచి తోో_ శేషు నా చ్లీతిక SEK: 

నవ్యాఖ్యారః-ఆవి నెహీళ్వళలతీర్లులు. 



సుందరకాండము = 933 సర్లము. 117 

లే, సింహాముఖ, గోముజని, ననా+సీకను, గోల 

వ్యక్త నీమొదడలగువాకి 4 వరసల గాంచి 

దనుజకామినులార ' సీకే యికనాకు 

వశమగునటులు వేయంగ 4 వలయు వేగ. 3౬ రప 

అనులోమవిలోమములగు, పనులొన కిచియెన, హామ4పద్ధటి, చానం 

బున భేవంబున దండన, ముననై నను లొంగందీసి్ + ము మున సాకుకా. 32 

క. వనితావుణి గాం జేయు6డు, దనుజాంగనలార, మోకు 4 తగ నొక్క టిగాం 

గనుగూడి వేగ యీపని, నొనరింపుం డనుచు నాజ్ఞ 4 నుద్ధతిం జేసెకా,. 325 

క, దనుజుండు కామశ్ర్రోధము, లినువుడిగాం బెపుగ రాఘ* వేశ్వరుపత్ని౯ 
గని మాటిమూాటి కడలిం,చెను భూసుత యొట్టులై నం + జిక్కు నటంచుక. 

"తే. అంతరావణుప్రియపత్ని + యెనధాన్య 
మాలిని యనెకురక్క_సి 4 మమత చె 
దాను నుందోడరిని గూడి + కీర నతని 

చెంతకుంబోయి కౌెల్ట€ 4 చేర్చి పలికె, ౨౯ 9" 

క. దనుజేంద్ర మహారాజా ననుంగూడియె క్రీడసల్బు4నారి యిది తగ౯ా 
మనుజాంగనయు వివర్షయుం, గన దినయు నెను, నిట్టికాంత యుచిత మే, 

చ. దనుజవరేణ్య! త్వద్భుజని+తాంతబలా క్రితదివ్యభోగముల్ 

క్రనమది కింవుసార్ప సత+తంబును బొందంగ బ్రవావ్రాయమిక 

గనుంగొనకున్న దీమనుజళకామిని నిన్ను నిజంబు; తన్నునొ 

ప్పనిసతిం గోర నంగమున 4 బాధ జనించుకె తీతృలంబు నూ, ర౨ 975 

తె తన్నుం గామించునట్టినికంబిని మదిం 

గోరువానికిీం బ్రీ తి చే్యేకూరుననుచు 

భఛాన్యమాలీని వచియింప 4 డైత్యు( డబ 

తనుండు బలశాలి నవ్రుషీణాశధరణి వడలి. ౪3 976 

క. అరిగెను ధర వడకిం చెడు, కరణిని బాదముల నిడుచు. 4 గడువడిని జ్వల 

కరసిజవర్షాభంబగు, నిరుపమసౌభమును జొచ్చె 4 నిలతలతోడకొంఠ 911 

శే, అమరగంధర్వనాగ క4న్యకలు రావ 

ణాసురుం బరి వేన్టించి + యతనిదివ్య 

హర మును జొచ్చి; రిట్లు ధ4ీక్తాభిరకిని 

గాంచి దృథఢచి_త్తయె భయళికంపితయయి. రాశి 979 

క. పలుకక యున్నమహీసుతం గలుపాత్తుం. డతండు భీకిం + గనునట్లు తేగం 

బలుకుచు స్మరమోహిము.డై, యల రెడునిజగ్భవాము( జేరె4నకివెగమున౯. 

ఇరువది రెండవ సర్లము సంపూర్ణ ము, 
wm 

aK 
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చ, 

లే, 

త్తే, 

క్ట 

ఆంధ శ్రీను ద్రా మాయణ ము 

౨౩౨ ౬వ సర్గము, 

రుయా సీతను రాక్షస స్టీలు బెదరించుటు. తరం 

అరిజనభీకరుం డయిన యాడికి జేంద్రుండు సీతతోడ ని 
కరణి వచించి యాదనుజ కాంతల కాత్మహితంబుం జెప్పి 'తా 

నరిగి నిజావరోధనము4నందిన భీవముశరీరలై న య 

త్తరుణులు నీశచెంతకుం శ్ర, +ధం ఒజు తెంచిరి చుట్టుముట్టగకా. ౨ 980 

వారలంకేటం గ్రోధదు+ర్వార్యమాణ 

లగుచు నంగము లెబు గక 4 యధికపరుష 

వాక్యముల బల్క్ రిట్లని; 4 వసుధపు త్రి తం 

గాంచి నీతా! వరిష్టు: డై 4 ఖ్రార్టకి గాంచి. డ్ 981 

వినుతవుల స్వ వంశమున ఛీ విశ్రుతజన్య ము గాంచి ధిరుండై. 

ఘనమహి మాఢ్యచి త్రము తట దశేకంఠము లొప్పనుండున 
ద్షనుజవిభుం బకింనొన చెం దలపోయ వి *జింతకీ రియో 

యని తలపోయ వేమి? యని4రంతేట నేకజటాఖ్వ త్రుర్గమై ర 662 

కను లెజ్టంబాజి శీతీం, గనంయేయంగలం 2గరతలంబు4కరణి నడు ముగ 

వ్లినయూ=*జూన కీం బిల్చుచు, ఫఘనరవమున నిట్లుపల్కె 6 4 గడురభసముగ౯, స 

కషట్ప9జాతులలో + బానకీ' నాలబ్లవవాండు పులస్తు ఫ్రండు $ దై వ్యమాన 

సాత్మజుం డతేనికి 4 నతుల కేజనిపరు మానసపుత్తుడై 4 తాను బ్రహ్ 
నమమైనమహి మచే, + దాలనొప్పి మహర్షి యెన్, శ్రవసుండు 4 మూనితాత్తుం 
డలరు, విశాలాశ్నీ ' + యతనికి, బుత్హుండే" మరిజస రావణుం 4 టై నరావ * 

గాసురుం డీతండగు, రాక్ష4నాధినాఘం 

జై నయితనికి నీవు భా4రి వగుటకును 
దగుదుు వోచాపసర్వాంగి 4 తగుమదు కు 

లన్ముగ హీంపవ బేల! యం+చనియ నంత, ౮౮ 9a4 

వారిజట మూర్హా రవణ, యురుకోపము నొంది కనుల శ నాగి ద్రిప్పుచు నా 

ధరణేజను గని “పలికె; 5, దరుణీ! యెవ్వండు బలంబు + తనరుచునుండ౯. గ 
ఉ, ముప్పదిమూండుకోట్ల సురథముఖ్యుల చేవపతి౯ జయించెనో 

క్ర 

యప్పురుపో త్రము౯ బలిని + నాశరనాభుని భ రగాంగ నీ 
విష్పటికై నం గోరుమని4యెళ౯ా, బ్రభఘసావ్వాయ, యంతీ(గోధ మ 
ట్లావ్వ నదల్బుచుం బలికె 4 నోతరుణీ! పీను వీర్య మొప్పంగ౯. ౧౧ 9st 

శూరుండై నంగరముల, భీరుత్వము లేక రివుల 4 వెనుక కనుపు చుకా 
1 పీకేన బహుమన్య'నే-ఆనిమా. $ నీతొం కరతేలోదర్స్ - ఆనివమా. ఆతుందిలమధ్య్యామి 

క్యళ్ణః- అనివ్యాఖ్య. 3 చరీ చిర్యత శ్యంగింసా పుల స్యః పులవః క ర్రతుః-అని ప్రమాణము. ఖ్న/ 
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చారాజిలుబలళాలిని, నీరావణు భ్రగెాంగ + చేబపకయవో. ౧౨ 997 

చ. నికపమవీర్వుండై న రజనీచరముఖ్యుండు పత్నుబందు సుం 

డరియయి గారవార్హయు నిితాంకము ప్రీతికి భాజవంబునై 

పరగు మ మాత జా మవహివి.( 4 బాసి సశంబును నిన్నె కూడి యా 

దరమున నుండలాంగలండు శ తత్పరవె. సుజయింపుమా తమికా. ౧౩౪4  ఏరకెకి 

ళు వనితా సహ స్తజుష్టం,బును నానారక్నకాంకతి4పుంజంబుకు నై 

తనశిడునంకేఃప్రురముకు, వనితా ' విడనాడి నిన్నె + వవఎక యుంకుకా ౧ర్మ్ళ 

చ. అనివచియించె; నంత విక4టావాషీయ, వేజొకనాతి జానకిం 

గని యిటుపక్కె_ చేవప్లణి+శక్చురముఖుస్టల నాజిలోన చే 

భనుండు జయించెనో *గిరిశ 4కల్పుడు నావణుః ౫ట్టిజేందు ని 

న్లని తమి జంతంజేచెంగద) + కాంతకొ , ముద్రవుగాన నీవబకొ. ౧౬ 990 

శే. సర్వసంపత్ళీర్భుద్దు( డై 4 సకల కనుజ 

విభుండు నుహీ లౌత్తుడునునయి 4 వెంయునటి 

రావణున క్షీవ్ర కకూర్చెడు4కమణి వగుట 

శకేలయొ ప్పకే యున్నా వొ 4+ యింతేతీకవు. ౧౭ 991 

క, అనునంకట దుక్షుఖయ మ, డనుజాంగన . యిట్లుపలికెం * వన్నీ ! *నిడువా 

బ్లనులతుదలుదగుదానవు, వికుమా నూర్యుండు ప శీ ఫి విశ వార్పిలుం కగు చుక౯.౧౭ఇ 

కే. ఎవనివురమున వెజిచుకో 4 యెంకగాయ 

ఫీతి వాయువు వెజచునో 4 బెట్టువీన 

నట్టిరావణు నేల చే4పట్టకున్న 

దొనవో యింక జెపుమ నా4కలంవు గనురు. ౧౮౪ 998 

వ్ ఎవనికి భయపడి 4 వృకవుంబులె్ముః బూన్రబవాన( గురియునో 4 యలరుబోడి 

యొవ్వండు గోరిన 4 నెల్ల కె లంబులు జలదముల్ పానార్హ4జలము నిడుచు 

నున్నవో యట్టి ఏీ+కో క తము కగుజళశ్చతికి నీవేటికి 4 భార్య వగుట 

కనుమానవడియెదు? థీ వినుము శుచిప్కితా ! భామినీ ! సతష్టిమా4 వాకమిట్లు 

కే. చక్కగా నీకు. జెప్పితి + నిక్కరణివ, నీవు వ ర్తింపుమూ దాన 4 నెమ్మిగలుగు 

నట్టు స విన కంచు చేని నీ4కసువు లుం3,వనుచు సమ్ముము ముమ్మాటి4 కాద్మ్మలోనం 

ఇనగువదిమరూండవ సర్గము నంపూర్ణము. 
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రర రాక్షసా ంగనబు చాధింప ీక రోదనము చేయు. చ్వుర్థుం= 

క. అకివికృతానవనై పపుషక నొప్పుచునున్నరాత+స స్రీలు మహీ 
సుతం జేరి య ప్రిముములై , యతిపకుషములు నగునునుల 4 నని రిక్కరణికా, 

తే.సర్వభూతమనోజ్ఞ మై 4 చాసుశయవ, యు క్షమై యొస్పునంశఃపు$కో త్రమమున 
నలరుచుండుము, యని కోర + నావరింప, వేం! సీతా: పీశో క్తుల4నెల్ల నీవు. 

సీ “మనుజకులంబున 4 జవియించితివి కాన మనుజు(డై యున్న రా+ ముశకుభార్య 

గానుండుటయె హపాచ్చుశగా. దలవోసెవ వదియయు కం బింక 4 నైనరాకు 
వునినుండి నీచి శ్ఞ(మును ద్రిప్పుకొనుటయ ధర్మమా నింక నె శరుణమందు 
నకనికి దక్కవి + వనుటయు యుక్తమాం డ్రైలోక్యసంగత+ధన ము స్వేచ్చ 

ఆ. ననుభవించురాతీ4సాఫీశుభో రగా నొంది యెబ్ల కాల + ముకుసుఖముల 
స్వేచ్చ-బొంది నీవు + వివాకించుచుండుకూ, బేలవగుచు నిట్టు+ లేలపలుక. ౪ 

సీ, కందు నెద్దానిని + బొంవనికల్యాణి మనుజతనొందిన4వనితనీవ్ర 
కనుక రాజ్షిభహుళనిని, ననిడాపని, విక బు, మనుజుని 4 ఏథునిగాంగం అ Le ధి ఛ య 
గోరుచునున్నావు + కోరన్ర రాకసపతి నేలొకో యని 4 పబుకురాక్ష 
సాంగనాభయదవాళీకన్గంబుల విని పంకజాయ లేక్షణపీత 4 య శ్రుపూర్ల 

తే. నయనములతోడ నిట్లను 4 నన్నులహార్చి 
యందజాక్కటిగాంజెరి *$ యఖిలలోక 

ములకు 'ద్వేసి౦పం దగిన యి+ ప్పలుకునిట్లు 
పల్కుచున్నాకు తగునె యిశిప్పలుకులు ఏన ౬౪ 998 

చ్ శ న్ వనీ జో అత్త 1 మానుష మానువసైక్టఐ భార్యా త్వం బహు మశ్యసే, పృత్యాహర మనోరామా నృత్యం 
జాతు భవిస్యునీ త్రైలోక్యఎసుభో కారం రావణం రాక్న్షసేశ్యరక్ , భర్హాక ముపసంగమ్య విహాఠస్వ 
యథ్రాసుఖమ్-ఆవిమూ . వ్ని! మహేౌక్వరతీ భు) వారి వ్యాఖ్య ననుసరించి వికేసాస్టముగలదు. నీవృమను 

ప్యూవతాక మొంది 3విగాన మమ ప్యావతాక మొందెనరాముని హాము గాం చలంచెదవు. ఆతియు క్రమే. 
రామునినుండి మదిని ద్మిప్పూట ధర్మము గాము. నీవు మరల రాముశకు భార్యవు గాలగలవు. అనునదియే 
విశేషము. ఇది పద్య మున స్పస్పామగు,. ఆ యస్థమున ఆవియ యు క్షయు, త్రిషూకొనుట య, ధర్మము, 
ఆనుటయ్మ యా కము. ఆని పదము) విఫజింది చదివిన తేఎపకలలదు. భరాక మనంగా భాతుంని _ మ లాలీ 

ఇదో క్ష్ జ్ గానని యిస్థము. అనంగా నిట్టికాఐణు.డు కృత్యుండుగా నిన్ను సేవించుచుండ శీరాముండు వచ్చు 
చాక హాయిగాతచుంకుమా లి దినిఫావసు 2 మానుషీ మానుషం తంతు రావు మిచ్చని శోభ, 
రాజ్యా ద్భప్పతుకిద్థార్థం విక్ల బంత్వే మనింది జే .ఆని మూ, విక్స్ బం, దయాళుం, ఆసి ద్ధార్గం, ఆళ్చాసా 
నిధ్ధార్లక్న, ఆని ర్థార్థః లేం సిద్ధ సర్వ పృయోజనం విమ్ణుమ్-ఆని తీర్థులు. ఇవి యాషదములనే యుప 
రారాగించినందున స్పస్ట్రేము లగు, 
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చ. కలువమిడంచు మోయొడలం 4 గన్పడకున్న ది దేమి వింతయోా 

తలయగ మర స్పికనర్టికయు $ దానవ నేతకు కార్యయాట యో 

యిలం డగియుండ; దింక నను 4 నింపుగ మీరు తినుండు కోర్కె లం. 

బలుకును దీని నే వినను 4 బాల్పడంజేయంగ నీయకార్యము౯. ౮ 999 

జే, దీముడై నను రాజ్యవి+హీనుండై న 

నెవండు నాభ ర్రయోా గురుంచే యతండగు 

రవి సువర్చలపో లె చే4రామునందు( 

బ్రీకి గల్లియెయుందు నె+వ్వేళలందు. ౯ 1000 

భఛ్రాగ్ట లేఖను మించి 4 వనితామశల్లి యాళచి యింద్రుః బ్రేమించు+చందమునను 

నయస్టరుంధతి వసి+ఘహ్రైోహ్వాయమౌనినివలెను; రోహిణి చంద్రు+భంగి మజియు 

నలరులోపాముద్ర + యాయగస్తుషునివ లె; వజులుసుక నష్ట చ్యశీవనునివ లెను 

సావిత్రి యనుసాధ్వి + సత్యవంతుంబలె, “శ్రీమతి కవిలుని+రీతి గాంగ 

2మదయంతి సౌదాసు+మాడ్కి ని, గేశిని సగరరా జేంద్రుని4చందమునను 

తే, గాలుదమయంతి నె వధు4కరణే నేను 

ననఘు నివోకుకులజుని + నామహామ్ము 

రామచంద్రుని గొల్చియె 4 రంజిలుమది 

నుండుదాన నటం చిట్టు+లా గీ వచింప. ౧౨ 1001 

క, విని జానకివచనంబుల, దనుజాంగన లెల్లం ,గోధ4కక్సర తమెయిం 

దనువులు తెలియమి రావణు, ననుమళి జెడరించుచుండి + రతికశనముగళ, 

శే. లింకు పాభూరువాంబును 4+ జేరి మజింగి 

యున్నపావని పల్మ_-క 4 యూారకుండి 

జూనకి౯ బెదరించు నా4దాన వాంగ 

నలపలుకులను వినుచుండెం 4 గలంగెడువుది. ౧౪ 1008 

క. జనకజయు భీతి గంపం, బునుబొందల జుట్టుముట్టై 4 భూరిక్రుధ నం 

గనలెల్ల నరుణములు గాం, గనంబడి ౩ కే లాడునోష్ట44ణములం గడల. ౧ 

శే, నాలుకల నాశుకొనుచు వనాశపీశున 

ములను గొడ్డం డ్రం గ కొని 4 పలికిరిట్లు 

రాతసాధీళుండై నట్టి$ రావణునకు 

ఛార్యుంగా నుండం దగ దిది + పలుకు లేల. ౧౬౪ 1005 

క ఆనిరంత వరానన యా, జనకజ భ యదాకృతులను 4 జనియిం చెడునా 

డనుజాంగనలు తనుం జ్కెల్పన వదలింపంగ నశ్రు+జలముల శీల౯. ౧౭ 1006 

er 
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తుడు చుకొనుచుం బవన 4జుఃడు దాగియున్న యా 

నింళు పాతేువును 4 జేరంజనియె; 

నంత నాయశతాశీ, 4 యావీత రాతస 

శ్రీలు చుట్టుముట్టి $ చేర శా, ౧౮ 100% 

తరువును జేరి శోకనదిం 4 దద్దయు మున్లుచునుండె; నంత న 
_త్సరుణులు దీనవక్రయయి 4 ఛై ర్యములేక కృశించి ప్రాంతయం 
బరమును దాల్చియున్న సతి. + బల్కులే బెదరింప సాగ; రం 
త రమణిమిన్న భీతికర4+దర్శనయా విన తాఖ్య్రుద్ధయై ౨౦ 1008 

వికృతతనువు గాల 4 వెడందయా నుదరంబు, వెలయ నిట్లు పలికె; $ " విజ్జి సీత్ర 
భ్రరయందు? గబు4పరమమా న్నే హంబు౧, గనంబఆ చితి వింతననుకం జాలు, 

వినుమోకల్యాణే ! యే,పనినై నను మిక్కుటముగ 4 ఛాటించినం గ 
ల్లును దుఃఖమెల్ల యెకలన్కు గనుకళా నీవింక మాన($గాందగు దాని౯. ౨౧౪ 
మనుజతకు నధ మాభ, క్లిని బతివిమయ౦బునందు. 4 దెల్పితి వికం జూ 
లును నేను సంతనీంచికి, *దనరును శ శెయసంబు 4 తన్వీ ! నీకు, ౨౨ 

జనకసుకా, నీకుకా హిత్కమును జెప్పంగం బూనుదాన 4 మునుకొని దాని౯ 
బొనరింపు; మెద్దియనంగా, దనుజావళి కీళుం డగుచు + ధైర్యము వెలయ౯. 
“ఘనతరపౌరుషంబు దగంథగాం దనుసౌష్టవమొప్ప నింద్రుండో 
యనం జెలువాకుచు౯ జతురు4జై సతతంబును డ్య్యాగ కీలులై 

కనుగొన బ్రతి నింపుచును 4 గన్నులపండువుచేయుచుం బయం 
బుసంవగు రావణాసురుని 4 బూన్మి_ గహీంవుము భర్తగా నింకా ౨౮ 1018 

మనుజులకు సాజమాళ్ళీతిని వదలి మదు క్రినెజువు; 4 తెజువా ! దీను౯ 
మనుజుని రాముని విడియిట, దను జేంద్రు,ని నా శృయింప 4 దగునీకింక౯, 

. కొలార్టిణి! జానకీ! 4 క్యమాాంగరాగంబు నలంది ది హ్యాభర+ణాఢ్యవగుచు 
నగ్నికి స్వాహయు 4 నమ రేంద్రునకు శచివలె, రావణానురు4నెలమిభ ర్త 

"1బీ కే పర్యా ప్త మేతాఐత్ -ఆనియాలము. ఇట వెల్ల్ యనునది రసపోషకమని మయెలుంగ6 
చస, 2 పరితుష్టైన్మి భ్మద్కం తే-అనిమా లము. ౩ రాపసణం భజ భేరారం ఛరారం సరర్దకతసా మ్- అని 

ot bg మూలము, శ్రియ తే శు హూహెదినా సార్టామిన మితిభరా. భృత్యఃరమాళ్ర య-ఆనికిర్థులు. దీనివి శే 
మ్య మేమన: మనుష్యసవాజమగుభయమును మాని నన్నుల గాపాడుమని మొజ్బ్జయి డుచు దీనుండై 
యున్న రత్న సరాజాను చి యభ్భ్ళత్వ్యు నిగా ల కొనుమా యనిసాఠము. 4 మానుషం కృపణం రామం 
త్యక్తాా రాబణ మాశ్ల్ య-ఇత్యాది పార్దకోక త్ర యమునకు వి శేహార్థ ము గలదు. ఆదియు నిట గోవ 
రమగు. సగతాయుషుండనంగా,  పొందంబడిన యాయుస్సుగలవాండని యర్షము. తక్కి_నవి సుగ 

థి మము, గఠము=వినము భత్నీంగుమని శేనమని తీర్థులు, సాధాగణార్థమందు కరము=మిక్కి లి యని. 
ఆఅనంగా రావణునా క్కేయింప(బూన వేని విషమును గోలి భతుమన్ని ఫభావము, 

ధా లీ 
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awa! గృహించి భోశగంబుల లలీగాంచి యిప్పటినుండియ 4 యెొల్లలోక 

ముల కీశ్వోకివిగమ్లు 4 లంనా గతాయుముంకయి డీకుభొంగి నుఖవ ట్టి రాము 
ఆ, నొండంగోకుటరకయ 46 యు క్షమ నేంజెప్పి 

నట్టిపలు కుం జేయ 4 నాత్త్మందలంప 

వేని మూవతణంబె 4 యేమెల్సభ శీంతు 

మన్ని గరమువనాకు 4 మిది నిజంబు. ౨౭. 115 

క, అనీచెప్పె నంతలోనను స్తనములు త్రేలాడుచున్న (చాన విశటవాం 
దన రెడునది కోధంబునం, దనవిడికిలి నెత్తి మార్చి 4 ధరశిజ కనియెకా. ౩౮4 

ఆ. దుష్ట్రమతివి నీవు + తోంచిన ట్ల ప్రియ 
వచనములను బెక్కు+పలికి నను= 

గంగ గరుణవలనం 4 గడువ్బాదుమానస 

మునను నోక్చుకొనియె 4 ననుజవిభు(డు. ౨౯ 1017 

క. ఇప్పటికి. దగినయట్టులు, వెప్పితిమి హీతంబు నీకుం 4 జెలువా, నీవో 
యిప్పటికిని వినకున్నా, వొప్పదుసుమి యీపథంబు 4 నొందుదువు వెత౯. 

చ. ఒరపలకు. జేరరానియటు 4 లొప్పెడుసా గరయామ్యుతీరముం 
గరము భయంకరమ్ము. గనం4గా నిటు లేబడియున్నదానవో 
తరుణిరొ ఘోరభంగిం దగుశదానవనాభుని సౌధభాగముక్షా 
జెరంబడియున్నదాన ఏటు+చొచ్చు కెకాక నురారియాజ్ఞ చే౯ 3౧ 14019 

క, కారాగారంబున నీ, విరీజి వసించి మేము 4 నీవిధి( గావం 

గా రహితనాథవటుతగి, యెరీకిం బోవగలవొ 4+ యెజుంగుము సుమా, 3౧ 

క, నిను సాతొద్వ జ్రియువుచ్చినం గావంగ లేండు; మేలు 4 చేకుర నేం జె 
వీనమాటను బాటింపుము, కనుగవల౯్ నీకువికువంశగాం జూలు నియా. 

కే. వదలు మనర్థక శోకము, బొడలుము వార్షమున దనుజ+పుంగ వ్రనందు౯ా 
గదియింవుము వ్రీశినని,త్యదై న్యముంగూక్ష నవల(4వగు నోవీతా. 33, 

క. దనుజేం ద్రువిమయమై చెక్పినమాటల నోర్బుకొనుము 4+ ప్రియమున నీవో 

వనితా వివారింపుము; యొావనమనంగ నశాళ్వత మను4వచస మెఆజు+ వే, 

కే. విజికిదానవు జానకీ ! 4 యెజుంగుదుగద 
వయసు చంచలమని యిట్టివయసు గడచి 
పోకముందే సుఖంబులం 4+ బొందు, మోము 

దిరవిలోచన! రాతసాళశిధివుని చేత. 3౫ {024 

క. వెలయింపం జేయంగాంబడు, లలిశోద్యానముల సుగిరులకా డడ్వసవం 
కుల నిచ్చ సంచరింవుమ్ము, చెలువారుచు నేడు వేలశ్న స్త్రీలు సతతముకా . 
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క, "తరుణ్ నీవశమున నుం,దురు రాతసనాయకుండయి 4 తోరపుత కి కిం 

బరంలగడురావణుభర్తగం బరి, గ్రృహింపుము మదు క్షశపచనము సరిగా౯ా, 

ఆ, చేయ వేని నిన్ను. 4 జెచ్చెణు సస, గడలనీక గుంజెళకాయ. బెజికి 

లిందుననియె; నొక్క ఇెజవ, చండోదరి, యంతం గోధవివశేశ్రయగు చు వేగ, 

క. పెనుళూలము. ద్రిష్పుచు నిట్లనియెను; వారిణాశీ, నతిభ4శయంబునం గంపం 
బును బొందంజేయుకుచములం, దన రెడు నీయింతి దనుజ 4తేబ్ణ జుం డిటకు౯, 

క, కొని తెచ్చినయప్పుడె నే, గనాట౯ నాకొక్క.వాంఛ 4+ గలి? నబేమో 
యనిన౯ వినుండు తెల్పెద;, దనుజూంగనలార! *యీోని4తంబిని నిచటక. 

సీ. వధియించి కుష్నికి + వరుస దశ్నీణభాగమందున్న కాలఖం4+డాఖ్య మైన 
మాంసపిండంబును + మజి దీనికెడమభాగంబున గుల్హాఖ్యశకమగుమాంస 
మును దానిపై ఫాగథమున నున్నమాంసము(, బంకజముకుళ ౦బుశిపగిది నొప్పు 
గుండె కాయను, లీ ౭ద4నుండుమాంసంబును, బ్రేంగులందలను నేం+ బ్రీ కిమోలు( 

అఆ. దినంగవలయు నన్డు+తీ వ్రవాంఛయ గల 
దనియె; నంతం బ్రఘస '₹యనెదునింతి 

నీతం గాంచి పలికే, + నీతజే నీక్రూరు 
రాలికంఠతలము 4 లీలవోలె. శ 1080 

కె, పిసికివై తము తరువాత 4 వెసంజని మన 
ప్ర భువునకుం జవ్చై నాక్రూర4రమణి యనుచు. 
జెప్పుదము రాజు నక్లునం 4 జెలంగి తిను(డు 

మూ 

దాని నం చను లే డను4మాన మిందు. ౪3 103! 
కీ, అనియె నజాముఖ యనునొక, దనుజాంగన పలికే నిట్లు + తరుణిని దీనిం 

గనికరములేక “ఛేదిం,పనగు౯ దరువాత దీనిశపలలం బెబ్ల౯ా. రక 1082 

జే, సమముగా బంచుకొందము 4 సముముగాంగ. 

జోగు చేసినమాంసంబు. + బొలంతులార 
కొరవా మాడుట నాకు ని4క్క ముగ నిష్ట 

మెంతమాత్రముగాదు మి4రింకవిా౭ద. రర 1033 
ర పానీయ లేవ్యాముల నీ మానినిమాంసంబుం దినుస+నుయమునం గూడ౯ా 

జానుగ నంజుకొనంగాం బూనుండు తెవ్పింపుం డిటకుం 4 బొందుగ ననియెకా, 
ఆ. * అంతళూర్ప్చణఖయు. 4 బంతంబుమోజం గా 

నిట్టుపలికె నీమె 4 యేమిపల్కెె 
త ఇ వలు 

H భక కగ్గ_ఆనుదానికి భృత్యార్థము లోపల వ్రాయంబడియేయున్నది 2  ఈనితేలబిని-యనంగా 

నీనీతను నిందించినంయో శ్రీని అనియర్థమని తీర్థులు. అన్నితౌవుల నిశ్లే యని గృహింపందగు. 
౩ భూర్చణఖ-ఇది కాపల్గాచు స్త్రీలలో నొకతుక, 
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నదియె యు క్షేనుని మదాత్మకు( దోంచెడు! 

జింతే లెల్లం బొలయగణకేయుసురను. కక: [030 

క. కొనిరండు వేగమి త్తజ్, మనుజాంగనదై న కుచిరకశమాంసము దినుచుక్ 

దనివొంది నికుంభిలకును, జని వ్రీతిగ న ర్తవంబు 4+ సటుపుకనువనంగక. రలె 

క, సురకనోప్టపము యగునా, ధరణిజ భయదాకృతులను + చాల్సినరక 

స్తరుణులు తను బెడరింపంగ, శేగురుడై ర్యము వడలి యే డ్పెం4గుందుచు వంత౯. 

ఇరువదినాల్లవ సక్షము సంపూర్మము. 

95% - సరము, 

౧ 

రుడు సీతే మికి,_ది విలపించుట. శుఢుం 

2క్ష, పరువంబుగ మిగులభ యం,కరముగ వికృతాంగరాజి + ౫లయావనిక ల్ 

కరము వచింపంగ శ్రీరఘ్కువరుసతి మల పీం చెం బెక్కు_+భ ౦గుల మిగుంక. ౧ 

కే. తా మనసిస్టిని యగుట నీ4తయును రాజీ 

సాంగనలు పల్కుమాటల 4 నాలకించి 

మిగులభయమొంది యవిరత4ముగ సృవించు 

బావ్పుముబ గద్ద దములగు4పలుకు లొప్పు. ౨ 1089 

చ, మనుజపురం ధ్ర, యెప్పటికి 4 మానుమభతవకుం డై నభీతిక్ళ 

దనుజున కెంతమాత్రమును 4 దారగంగాం దగ దింక మోకు స్వే 

చృను ననుజంకి భోజనముళసల్పు(డు మాపలుకుల్ వినంగనొ 

ల్లను జరియింప నిట్టులని; + లతణసంగతి చెవకన్టనాం 

దనరు ధరాక్మజాత యిటు + దానవభ ర్హయు( ద న్నదల్పంగళా. 3౪ 100 

క, దనుజాంగ నాంతరంబునం దనుఃంగావెడువారు లేక 4 తా(జిక్కియు నా 

ర్తినిబొంది లేశమాత్రం,బును సుఖముం గాంచద య్య: 4 భూవుత్రి యట౯. 

క, వనమున నీహోమృగములు, తనుంజుట్టుకొనంగ బంధు+కతి లేమిని జిం 

తనుగాంచుమృగివిధంబునం దనయంగములందుం జొచ్చు4కలంవుం 
గనునటుల్. 

క, ముకుచుకొని భీతిచే వడృవడ వడయుచునుండే, నింళు+ పావృతమునం 

గడుంచెనుచుకొంచుం గానం, బడుపూవులదగునకోక4వరశాఖం దగ౯. ౫4 

చ, కరముల బట్టుకొంచు రఘు4కాంతునిపత్నియు శోక మొప్పంగాం 

బరిపరినాప్రంతమెబ్బ వగళశిపాబయి తూలంగ రామమూ క్తిసుం 

1 వీత రామవియోనగమునకు దుగిభఖించెననుట తీర్ధంభావము. 3 సీతావిలాపవా స్తవార్హహు 

(శ్రీరామవియో నేవ, ఘాోళరామ,సపుకాపస్థా చేస, విరూపరావవీసమాగ 
మేన, చ వివి;ప్రులాపాబిక 

ఖా థి జి 
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ఈ, 

దరతేరరూపముం దలంచె; + ధాత్రితమాజయు గబ్బిగుబ్బలం 
దొరలొడుబాప్పుధారలను 4 దోరముగా మునుంగంగంజేయుచుకా. ౬4 1014 

. రామునినే ధ్యానించుచు, నేమా త్రము వగకుం దుదను 4 వాదయమున(గనం 
గామినియుం జూలదయ్యెను;, భీమగతి౯ వీచుగాల్మివిసరున నిన. ౭4 1045 

ఒర గెడుకదళివిధంబున, నురుఖీతిని వడంకీ యప్పు 4 డుర్విం బడి యా 
తరుణులవలనిభయంబునల గరము వివర్హాస్య ముగుచుం 4 గళ వళ పడి య౯.౮ 

ఇట్లు కంపమొందు+నింతి పెన్నెఆి వేణి, కంపమొందుచుంటః. 4 గదలుచున్న 

సర్పమట్లు చూడం4+జూలియయుండె; నా,ధరణిజయును నూక్చు4తతులు వెడల, 

తే. శోక వేగంబునకా మది + సొంపుదక్సి 

క్ర. 

చ, 

చ, 

చ, 

యా_ర్హి మున్లుచు బావ్చము 4 లక్షై కురియ( 
దాను ఏిలపించె; నోరావు 4 దశరథాత్య 

జాత, యోాలక్షుణా, సుమి 4+త్రాతనూజ. ౧౦౪ 1018 

శీయళత్తా' కాసల్యా, యోయరక్రా' యోసుమి త్ర 4+ యుకుతరదుఃఖం 

వీయెడ. జబొందితి ననుచు, చాయక విలవించ్ యిట్లు + పలికెకా దనలోక౯, 

కరము భయంక రాకృతులు + గన్సడ నిచ్చట నున్నయట్టియా 
నురకేరుణుల్ ననుం గలంప4జ్ొక్కు_చు రామునిం బాసి యిందు ని 

క్క_రణి ముహూ రమైన య దు4కంగనుజాలితి నక్ముటా! | యింకం 

దరుణికీంగాని పూరువవ+తంసున శేని య కాలమందున౯. ౧౨౪4 L050 

మరణము రాదటంచు బుధశముండను లాడెడులోకవా ర్త యి 

ట్లరయంగ సత్యమే యగు; మ హోంబుధిమధ్యమ మం దుః బూర్ల మా 
తరణి సమిర వేగమునం + దా నివాతంబయి కూలునట్లు దు 

ర్భరమగునార్థినొంది యొక4భంగిని బుణ్య ముం జేయనట్టి నే 
నురుభయమొంది నాశనము 4 నొందంగ నుండెద దిక్కు లేకయే. ౧ర 105 

పెనిమిటిని జూడంజాలక, దనుజాంగనలెల్ల నన్నుం + దర్జ నముల భీ 
తిని గనం జేయంగం దోయం,బున వాతమగు గట్టువోలెం 4 బొందంగ లమృతి౯'. 
*సరసీజపత్ర, నేత్రు గురు4+సామజసై. కివిలానగామి స 
తరుణ డం నింవుగులు+కళ౯ వచియించుచు( చా గృతజ్ఞుండై 
పర(గిడునాపజి౯ా ధరణిశపాలకు రాముని ధన్య లెల్ల 6 జూ 

తురు; విది తాత్షుండై న జై ననృపథూర్లటి రామునింబాసని నేనిటకా. ౧౬|| 1058 

కేళి యదవివమును ర్రావిన।పడంతివో తె 
బ్రుదుకంజూలను; ఘోరమౌ4ప్ర ప్రబల దుఃఖ 

వీ 

* తంపద దదళపత్రామం సింహవి కాంత గామినం, ధన్యాః పశ్యంతి మే నాథం కృతజ్ఞం 
యవాదెినమ్-ఆని చమరాలము, 
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మీట్లు పొందుచు నున్నాను 4 నిందు శెట్టి 

పాపమును చేసితికొ పూర్వశ+భవమునందు. ౧౮ 1051 

సెనువగల ననుభవించుచు,ు మనియుండ జాల, నేను + మరణ౦బును బొం 

దనుదగుం; చేగావలిగా నీ, కనుజాంగనలుంట రాము4వర్శనమెళ్లా. ౧౯ 1655్ 

2, తనమదిం దోఃచినట్టితజి 4 దప్పక చచ్చుటక౯ స్వళ క్రింబొం 
దనిమనుజక్వ్ట మిస్పిరొ, స్కకంబు మజొక్క్రరిశేను లొంగి యొ 

ప్పనిగతి నిట్టులుండుటయుం 4 బాషముగాదె యిసీ! యి దెట్టిదో 
జని యిటుగ ఖై నేయఘము 4 సల్పితినో విధి యెట్టులున్నదో. ౨౦ 156 

ఇరువదియెనవ సర్గము సంపూక్త ము. 
ca mn వ్ఆ 

౨౬ =వ సర్షము. 

=ంర్జుర్లు కీత్ర వాన నిక్వయించుట చరా 

క, జన కాత,జ, యాబాలిక, త్రనశీర్ష ము వంచి మోము4నమ్మిపయిని నిం 

సీ, 

డను బాషృములు కాజఆం,గనిట్లు విలవింపందొడంలె. 4 గడుదీనతచే౯, ౧ 

శ్రాంతచి త్తయుంబో లె నెంతయునున్య త్తే యసంగం బ్రమాదంబు+ననుగలంగి 
నట్టులు విసుగుచే + నవనిసై ( బడి నేలంబొరలింపబడు నొండు(4దురగమువలె 

విలపించుచుండె నీ+విధమున; రాముండు చెంత లేనప్పు డీ+చిత్రహావుం 
డగురాతుసుండు రావీణాఖ్యుయ గట్టిగాం బలవించుచున్న నక +బలిమింబట్టి 

తెచ్చినాండు; నన్ను +? నిచ్చట: గ వ్య్రాద, వనిత లెల్ల : గామశథవాదు మిగుల 

భయదరీతిం గాంగ 4 బల్ము చు నున్నారు, గాన నేను రాము4మానసమున ౪ 

తలచుకొని యిట్టిదుఃఖం,బులలో: బ్రాణాళి నిలుపష4బూనను బృదుకం 

దలపోయ నింక; నతిశ య,బలుండు మహోారథుండునై న 4 ప్రాణేశ్వరుని౯. ఈ 

. విడిచి యీోరావ్న్యక్తిల 4 నడుమ జిక్కి 

ఫలము? ధనభూవణములేల ? + బలు వెతలకు 

పృాదయమిది చిక్కి పగులే 4 యేమొశాని. ౫ 1060 

కనుక నిది యశ్మసారం, బనిచెప్పంగ నొప్పునిశ్చ4యంపిది మరణం 

బును జరయు లేనిదిగనై ,న నుండందగు కచలేకయుండిశనం బగులదొకో. ౬ 

1 రాకునీళ్ళి శ్చ రమ్యంత్యా రామో నాసాద్య తే మయా - అనిమాలము. 2 ధి గస్తు ఖలు 

మొనున్యం ధిగస్తు పకవళ్యితా మ్, నళక్య్థం యర్చేరిత్యే కు నూర చృందేనజీవితేమ్ _ అనిమూలను 

3 అధోముఖముఖీ భొలా-ఆనిమాలము. 4 నదుః ఖీ నాపీర్య రే- అనిమూలమా, 
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చ. జననుతుండై నరాఘనుని 4 సంగతిం బాసి ముహూ_ర్తమెననొ 
వలనే 

ప్పనివిధిం బాపపుం టబ్రుదుకు+వారక పొందితింగాన నిస్సిరో 

మనుగడ యస్మదీయమిది + మంచిదియాగె, *యనార్య మేగదా 

జననము నా ది దెంతటి యసాభువొ యెొట్టియయోగ్యురాలనో, 2౭ 063 

2 శారీ అద్య చ. జలనిధి ఫమగాం గలుగు త్మ స్థలి కెల్ల + బ్రభుండు సాధువా 

లో 

క్కులందగువాండు న"విభుండు 4 కోరికలిచ్చెడు రామమూ రి యా 

స్థలమున లేకయుండ (గ నృ4భాబ్రదుకకా ఫలమేమి సౌఖ్యముల్ 

గలుగంగం గోరనేల యవిశకాల్పనె చే మననేల యింకను౯. ౮ 1058 

= ితనువ్ర వదలుడాన 4 దానవాంగనలార 

యింక్6 బగులంగ్ ట్టుం + డీతనువును 

దినుండు వాంఛయేని 4 దివిజసమాను న్తా 

వ్రీయునిం వాని దుఃఖ4వితతిదీని. ౯ 1064 

భరియింపయజాలనింక౯ా, జిరమే నపసవ్యపదముచేనై న నిశా 

చకుని స్పృృశింపను నింద్యుని, మరలం _బ్రేమింతు నన్న4మాట కలుగునే, ౧౦ ~~ 

కూరస్వభావుండై 4 కోరుచు నున్నాండు గనువీండు వలదనిశనను వదల (డు 
'తెలియంజూలండు తన4కులమును దనస్వరూపంబును దెలియండు4పలు కుచెయిటు 

తెలిసియె యున్నచోం 4 చెజవలార్హా, నను నజికిననుం జీల్సి4నను మదీయ 

ములగునంగముల నమ్ముల వేణు వేజుగా ఖండించినను ముజీ4మండుచున్న 

లే. యగ్నిలోవై చి కాల్చిన + ననుకుచేను 
దలంప మారెంత యజచిన4ఫలము లేదు; 

అక్ష శ అధ్య రామచంద్రుడు ఖ్యాతు(డు 4 ప్రాజ్జుండు నుప 

కర్తల నెజుంగువాండు నై + క్రాలుచుండు. ౧౨ [066 

. కరుణాన్వితచిత్తుండు సుందరరూపుండు చారువృ త్తి $ దగువాండునునై 

పరంగునల రాము. డేలొకొ,*నిరను క్రోళుండు గాయ 4 నెగడెడునకటా. ౧౩ 

కొనిదినా దౌర్భాగ్యం, బే నేనిటుళశంకనొందు + అన్నం దగుంబో; 
'తానాక్క6దేకద జన,స్థానంబున వీర్య మొప్ప 4 మణమౌా త్రములో౯. ౧౩౪ 

పదునాల్గు వేలదనుజుల, మదమడంపండె యట్టిశౌర్య4మహీతున కిటు రా. 
గందగ ౯ సంశయమే మో,మదిం బెలియగయజూాల నెంత4మా త్రము నేను౯.౧౦ 

1 ధి కా మనార్య్యా మసతీం యావాం "తేన వినాకృళా = అనిమూలము. ఖై ఈపద్య మున 

మూాలాగ్థ్యము విస్త్పృలేమని తెలియందగు, శె భిద్యతాం భక్ష్యళాం వాపి శరీకం విస్థజా మ్యాహక్- 

ఆనిమూలము. కే సద్వ్యృకో నిరనాకోళః శంకే మద్భాగ్యసంకయాళ్. = అఆనిమూరభము నిరత 

జనిర రము. శశ =నిర్ణ యుండని యర్థము 



సుందరకాండము - ౨౬ సర్గము. కేం 

కే. *అల్పవీర్యము గలరావ$ణాసుకుండు 
నద్దుచున్నాండు నను రాముంళి డతిసమస్థు 

జానుడ యుద్ధమున పిని 4 నంత మొందో 
వేయంగలందుగదా యేుల4+చేరరాండొ  0గ్స్ 1170 

క, మును దండకావనంబున, దనుజేంద్రుం హౌవిరాధు4కర్పంబునం జం 
వీనరాము డచేలయిచటికిం జను చేరక యున్నవా[శో శ సకగిర మకటా. ౧౬ 

క, పుర మిద్ది భయదసింధ్వం, తరమునం దగి దుష్ప/ధర్ష శణంబ యగు మజో 

పరికింప *రామువాణో, త,_రమున కేమి యించుః 4 గలుగదుకా చే, ౧౭ 

క. కారణమేమో ననుం వ్రాయు దారను రాక్షసుండు దొంగ+కనమునం నొనంగా 
భూరిపరా క క్ర ముండ యుగ్టను, నూనకయున్నాండు గావశ4కుంక(ంగ నకటా. ౧౮ 

ఆ. లక్షుణాగజన్నుం 4 ఉమ్రా స్థలిని నుంట, చెలియంజాలండే మొ 4 వెలిసియున్న 
నతుల లేప ముప్పు నాతయగాన నీ, ధర ణము సహీొంపంశవనబంచమచనె మది. 

క, నను దనుజుండు దొంగిలి తెచ్చినజాకను గాంచి యవండు 4 చెప్పలందగునో 
ఘను జాజటాయు వట నీ, దనుజునిచేం చెగియకు బ్రవిశ4దారణమందు౯, 

కే. వృద్దు వతండయ్యు నుక ద్వంద్వ+ యుజ్ఞమందు 

రావీణాసుకుని౯ా నిల్సి + కావ నన్ను 

దలంచి తనవేత నై నంత4దనుకం గాచి 

సొప్పకార్యము చే సె నీ$కో శియందు. ౨౧ 1016 

కే. రాముడాతడె నేనీ ధ+ రాస్థ్రలి. గల 

దాన నంచు నెజింగనేం + బూనియివుడె 

కోపమున లోకమున దను+కులము లేక 

యుండ గావింపండే సాయ+కోత్మ రమున, ౨౩ 1077 
క, పురమును వీని౯ బూదిగ, శరములం జేయండె; భూరి4సాగరమును భీ 

కరగతి నండలంచేయండె, పరమత్సు ద్రుండ గుదనుజపతిప్ని నని౯ా. ౩౩ 1078 

క. *పొలియించి వీనికీ కిని, నిలలేకుండంగ. చేయం4దే;) యవ్వల నా 
వలెనే గతనాయకలౌ నెలంతలు వృతిగేవామందు + నిత్యము లంక౯. ౨క 

తే, వడ్సుచుండంగంగలరు నేత నసెండు నేమి 

సంశయము లేదటంచు; ల+త్మణునిగూడి 

రాము. డీలంక వెదకి యమూళ+రాతసులను 

జంపు; నాసోదరులకు గోశచరులెయెన. ౨౪౮౪ 080 

కో అరివీరులు ఊణమౌోొ త్రము, ఛరణిం బ్రదుకంగ లేరు; ఖీ తథ్యము, లంకా 

1 నిరుద్దా రాబణో నాహమ్-ఆనియా. 2 నతు రాుపకాణా నాం గతిరోసీనా విద్య తే-ఆని 

యా, 8 ధక ణం మర్ష యిష్యతి-ఆనిమా. 4 యథాహ మేవం రఈదతీ..ఆనియా 
wn 
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వురమిద్ది "చితాధూమా, తృరసంకులమాక్లమగుచుం 4 గడు వేగముగ౯, 
తే. గృద్దపిండులతో గూడి 4 రహితవిభవ 

మయి శ్మశానమువంటిదె 4 యగును వేగ 

నామనోరథ మిద్ది సుంశకయును గొజుయత 

పడక యుండ ఫలించు. దప్పదు నిజంబు. ౨౬౪ 1052 
క. మి రెల్టంబూనిన దురాణారంబిది మోకు గీడు 4 సరగునం దగునం 

చాకూ ఢిగం దెల్పెడుంజుండి, యోరాతసకాంతలార! 46 యొకనుడి వీనుండీ, 

క, వురియిద్ది వాతప్రభయొ, సరగునం గూలలోలదనుచు. 4 జూటించెడునీ 
తకుణమున నకొభశకునము, లరయంగా నెన్ని యని + యంగనలారా, 2౮ 

క, ఒకులకు నెదిరింపం న్కెక్క_రణిని సాధ్టంబు గాక 4 కాలెడులంకా 

వురమిది పాపాత్ముడు క్కర్చురపలి నీచుండు ఏీండు 4 పొలియంగ నంతకా, ౨౯ 
క, పెనిమిటిపోయినయంగన, యనువునం దనకోభ పోవ + నడంగంగల, దిం 

కను నాథు(డె నరావణుం డనిం చె“ రావమసగణంబు$లన్ని యు: దెగ్గంగ౯,, 

క, పురమిది గతభ రకృకయా, తరుణివలె౯ా మంగళ ప్ర 4దములయి తేగు సుం 
దరనిరతోత్పవములు "లేక రయంబున. గాంతిదూల్ 4 కనంబడుయిండీ*. 90 

క 2 ప్రతిగేవామందు( బురమునం బతులు నళింపంగ మిగుల4వగలంబెగపులు శ్వ 

వితతులకంళధ్వని నా, కతిజవమున వీనంగవచ్చు4నంగనలారా, 35౧ 1083 

సీ, నిశ్సయంబీమాట; 4 నిర్శలరకాంతనయనుడై ళూరు(డై + నాకవిభుని 
సమత: జెలంగుభూ4జాన రాముఃడు నేను రావణునింట  'ని(ట్షీవిధమున 
నుండుట యుజిలెనే 4 నొక్కత్ణంబున నీపురం చారాఘ వేంద్రులీత్తు 
బాణనిక్షస్ధ మె + బహుళాంధ కారాభివృతమయి, కాంతివిశహీనమనస చు 

లే, నివాతదనుజనమూవామై 4 నిశ్చయముగం 
బాడుపడియుండంగలదు, నా+వాంఛయిద్ది 

జరగంగల దింతలోన నా4జని యడంగప 

చున్నదే యొట్టులనిన న్మక్యు గ్యమతియు, 393 1089 
క. క్రూరుడు నీచుండును నగు, నీరావణు. జేర్పజిచిన$యీోసవముయము నా 

చేరువనొందెనుగద; పాపారంభులు రావణాదు 4 లగునీదనుజుల్. కర్మ 1090 
తె, ధర్మ హీనులు గానం గృ4క్య మి దకృత్య 

మిదీయని యెజుంగ లేకు, వీరెన్న నన్నుం 
జంవుటకు సావాసింతురు $ సరగ నీయ 
నర్థమిటం గల్లవచ్చును 4 నాకు నకట !. 3౫ 109] 

న! 

1 చితాధూమాకులపథా-ఆనిమూ. 2 శోస్యామి నచిరాదేవ దుగిఖారానా మిహ ధ్వనిమ్ - 
ఆనిమూ 
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చ. పలలమె సర్వకాలమును 4 బాగుగ మెక్కెడువారు ధర్మ ముక 

"దెలియకు క్రూరరాశునులు + తెంపున “రావణు డీకం డింక న 

న్నెలమిని భో జనంబునకు 4 నేర్పడం ట్రూక్షటి వేళ, ఛై కొనం 

గలడు నిజంబు; రక్తరుచి. + గ్రా లెడునేత్రము లొప్పురామునికా, 3౬4 1092 

క, అనిళశముం గనులకు విందుగల గనుప క్రైడు ప్రాణ నాధుం 4 గానక దుఃఖం 

బున గుందుదాన నే నా,తనివిడిచి మజేమి చేయు4దాన నింక గటా. 32౭ 

ఆ, వివము నెవ్వండేని 4 వెస నివుడిచ్చిన 
దానిం ద్రాగి 2 యముని 4+ గానంబో దం 

బతిని విడిచియుంట 4 పరమదుస్సవాము నా 
కివుడె మృతినిబొందు 4కే వరంబు. 3౮ 1091 

ఆ. *లక్షుణాగజని యి4లనునిందు జీవించి, యున్నదాననంచు 4 నన్ను నెణింగి 
యుండ6డనుచు. దోంచు+చున్న దెజింగెనే వారలూరకుండుశివారు గారు. 

క, ధరణిని నంతట వెదకియె, పరికింతురు నన్ను; మిగుల+బల కాలి మహీ 
వరుం డారాముండు *నాదగు, పరమా రిని గుంది భూమిశీపయి. దనతేనువ్రక. 

ఆ. విడిచి స్వర్షమునకు 4 వెస నేగియుండును 

నిశ్చయమిది; పద ద్యనేత్రుండయిన 

మల్పి0యుక- నుకీ౫శమండను నటం గను 
పరమమునులు దివిజ4వరులు మజీియు. రం౦౪ 1097 

కే వరసిద్దులు గంధర్వులు, నరయల ధన్యులగువార; 4 లారాముండు భూ 

వరు న మానితులున్దీ(డు, పరమౌాత్ముండుగాన ధర్మ 4పరుండై యుండుక్. 

క, కకనుకొ నకాముండగు నా,తనికి౯ భార్యనగునన్నుం $4 దలంపంగం బనియే 
మనియుంచుడాన; లోకం, బున నొకనిని బ్ర, యముగల్లి4 పొలువుగ చెవుడు. 

క, *కనుచుండినవే ప్రియమా,తనిచె నళియింవకుండు 4 దగ నాతనినిం 

గనకున్నం బ్రీలియెచెడుం గనుకళా నను రామమూర్తి 4 కానండు కాదే. 

ఆ. దాన బ్రీకి లేక 4 తగ నన్ను మజ చెనో; 
యీాతలంపు న్యాయమెట్టులగును ! 

చాపచిత్తులే యు4పకృతిని మజుతురు 
రాము దడేలమజుచు 4 రమణి నన్ను. ౪3 1101 

l భువ మాం పాత రాశా రాక్షసః కల్పయిమ్య తి-అవిమూ. 2 తీపు పం వె వై వస్టుతేం 

దేవం పశ్యేయం పతినావినా-ఆనిమా. వీ జానంతెౌ' తౌ నకుర్వాతాం-ఆనియా, శ నూనం నుమైవ 

శోకేన సవీరో లతృణాగ్కజః, బేసషలోక మితో యాత _ప్ట్యృ కా చేవాం మహీతలే - ఆనివకా. 

క్ ధర్ష్మకామస్య ధీముతః౭-అనిమా. ధక కామస్య, నతు కామపరస్య-అఆనివ్యాఖ్య,. 6 దృళ్యమా కే 

భవేత్పీంతి పస్పొవృదం నా _స్తస్రిహక్వుతః-ఆనిమూ. 
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న్ తో"లుదొల్త నొకరివై 6 4 గలిగిన వ్రీతిని ముజువండు భూ నాథ 4+మండనుండు; 

భామినినై రామ4భ ద్రునిం ద్రాణేశు నెడంబాసి నవయుచు 4 నిట్టులున్న (తుం 

దాననే; యఘము లే మేనిచసితినొక్కొ_ నాదుదార్భాగ్య మో4నయగు ణయు 
డయి, సాధునీలుండై 4 యత్యంతళుద్ధాత్తుండై ళభూరుండై. మతి4యరినిబ ర 

చే, ణుడయి తనరారుగాముని 4 విడిచి బ్రదికి 

యుంటకన్నను మృత్యువు 4 నొందుకై శుభ 

మగును; ఫలమూలభకుకు4లై వనమున 

దిరు గుపూరువవరులు సో+దరులు వాకు, ౪౫; 1102 

క, వగపెల్లున నాయుధముల, దిగవిడిచిరొ యెమొ; దుర $4కియు దను జేంద్రుం 
డగునీరావణు. డీలలో,నం గడుకా శూరులగువారి 4 నరపాలకులకా. ౮౭ 

తే. అన్నదమ్ములం గపటంబు 4 పన్ని చంపి 
నాడా మెమో; తలంప నీ4నాంటి కెట్లు 

కాలపరిణతి గల్లీనశకారణమున 

నట్లు తగియున్న నేను నె+క్తైననింక. రోం 1104 
దష 

తే, సర్వవిధముల నాప్రాణశసమిలి విడువం 
గోరుచున్నాను వగలను 4 గుందియున్న 
నాకు నిపష్పటికే మర4ణంబుచెంతం 
జేరరాకున్న దేమొకో + చి త్ర మిద్ది. 'రిళా 1105 

క, *అతిథీరులు త్యేకాఘులు, జితచిత్తులు మహిత భాగ్యథీసిద్దులు నగును 
న్నతమునులకుంగలుగవుగద, మతిందలంపం బి యా ప్రి యములు/మహి నెంటె నొ 

QQ 

తే. కనుక ధన్యాత్తులగుదురు+గాదె వారు; 
* ప్రియమువలన దుగఖముగల్లథకయె సుఖంబు 
గలుగు న, పియవస్తున్రుశనలన సుఖము 

గలుగక భయంబుమా త్రమె 4 కలుగుచుండు, రణ 1107 
క, "వానిని వదలినయాఘన, మానులకు నమస్కరింతు 4 మటి యూ హీ ౦ప౯ా 

నేనోసుఖమునె గోనెడు దొనలోనుక విదితమతిని 4 దశరథ సుతుని ౫౦ 
కే. రామువిడ నాడి పావై ఈరతిం జెలంగు 

దనుజపలిచేతం జిక్కి నే4మనను గాన 

3 ఛద్య నాసాదికా వీరా భాషితకా రామలత్ష్మణో- అనియా. శ2 సావా మేవంగతే కాలే-అని 
. జరాత్మానో మహాభాగా యేసెం న సః మీయావ్రియే ఆనిమా. శ ప్రయా న్న, సంభచే 

ద్దుగఖ మ్రియా దధికంభయమ్- ఆనిమూ, 5 తాభ్యాం హీ యే వియుజ్యంతే నమ _స్టేపాం మవశి 
ద్మేశామ్-అనిమా, 
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నిపుడె ప్రాణా విడిచెన 4 నిట నుహాత్తు 

రాము కాసిన యదు శం (భూమిలోనే rie 1203 

ఇరకువదియాజవ సక్షము సంపూర్ణము, 

౨౭ = వ సరము, 
రొ 

MU MST, సల వు wd కం అగో + 

-ధ్రుద్దు త్రిజట తనస్వప్నవృిత్తాంతము వామన కుం కట. చత్తుం- 

క భూోరాకారలు దితిసుక, నారీమణు లామహీశ4నయ యిటు పలుకం 

గా రావణునకు వేగమె, క్రీరామునిభార్టచక్యం + జెప్పెడుపూన్కి క, ఇ 

క, అకిగిరి కోపమునం గళెబరములచే మజిచి రయము + వర్ణ ల న 

తృరుణమునం గొండ ; అంతట గరముభయంకరముగా (4న బడుతకరుణుల్ = 

క్, జన కసుతయొద్ద కల్గన జ జనుదెంచి కఠోరములయి 4 చాల సనం 

బును గల్లంజేయండాలిన, మునుపటిప పల్కుల సె పల, 4 ముషనికిరి కోడలా. ౩ 

క "విను సీతా, నేం డి త్తటి, ననార్టమగు పాపనిశ్చ4యంబు గలుగ ని 

న్నునుబట్టి సీదునాంసం,బును స్వేచ్చంగ ననుభ వింపశబూనుదుకసుమిా, 3 

క. దనుజాంగన లీరీతింగ, జన కసుతంగూర్చి పలుక 4 జడమతులగునా 

దనుజాంగనలం గసరుచ్చు ననియెను శయనించియున్నశియా కి తిజట తగ, 

జరచేతం గుంచెడు4తరుణి యా త్రిజటయు దుష్టాత్మలార ! యా4తోయజాట, 

జనకుని నిముద్దుల+4తసయను దశరథురోడలి సీవను+ థీ గౌరి విడిచి 

భవ్నీంప కుడు మిమ్మె4భ ఖీంచుకొను(డు సీతకు మాణుగా(; 'జెప్పుళదానవినుండు 

దనుజూంతకంబు, న1ేవనితాపతి! విజయంబును నూచించు4నట్లిన్వవ్న 

ఆ, ము నిపుడేనుగంటి 4+ ఘనభయ వంబుగా 

రోమవహార్ష ణంబు4గా మదికీని 

దోంచె నద్ది; యనుచు 4 నావాన చెప్పం దో 

ధమున నొడ లెటుంగని4తరుణు లెల్ల, ౬౪ 
1115 

చ, వనముల ఛీతినొంది యనుఠమానము నొందుచు నామెవెంతకుం 

జని యిటుపల్కి. రామెంగని; 4 చానరొ ! యీనిశి నీవ్ర గన్నయ 

దనుజవినాశ కంబగుచు + దారుణమై తగునట్టిస్పప్నముళా 

గనికర మూని చెప్పుము తేశీగ౯ా 'వినంగోరిట్ మము యంచనకా, 24 1116 

లొ 

1 అద్యేచానీం కవానాశ్యే సకే పాపవినిశ్చుయే, రాతసోక్టో భమయిమ్యంకి మాంస మేకద్య 

థాశథమ్-ఆనిమూలము. దీనికి మహేాశ్వరతీ క్థలుగాళి విశేహెర్డ మిందు నఖివ్య క్తమగు. షాపనిక్చ 

తషు౦బుగలంగకా-ఆన లా అట్టికొందలనిబ్టావము. కొండ బ్లు *ంపాంతఃక కణమునల కీలు వీమాంప 

మును దినంగోరుచున్నారపి దీనిపారయు, 2 త్రిజట విఫీషణ త్ర త్రికయని యొజుంయయను 
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క, విని కాం బ్రాతః కాలం, బునం గన్న కబకా వచింపం4 బూని యిటులుచె 

ప్పెను వారింగాంచి త్రిజటయు;, జనకతనూజావి భుండు 4 సంతేసమలరకా, లా 

న్స్, కుక్లమా ల్యాంబర$కోభితుండయి లత్షుణునితోడయణాడి యేను గఏలదంత 

ములచేత రచితమై 4 లలిత మై తగుపల్లకీని వ్యోోమసంచారశమునం 'జెలంగి 
వాంససవా ్రయక్తాంగమై తగుదానిం దాను నధివ్యీంచి 4 తరలివచ్చి; 
జానకి శ్వేతవస్రముం దాల్చి సాగరపరివృతంబ గునొక్క 4 పర్వతమ్హు 

శే, నెక్కియున్నట్టు మాచితి 4 నివుడు కలను; 
ఛాయ భాస్మ_రుగూడిన$చందము నను 
వీత శ్రీరామచం ద్రునిం 4+ దేరియుండె; 

రాముంణా లక్షుణునింగూడి + రంజిలుమది. ౧౨ 1115 

క. దంత చతుస్థ్రయవిలస, జ్ఞంతీంద్రము శె లనిభముః 4 దానెక్కి తగ౯ా 
సంశసమున రాం జూచితి గాంతామణి సీతీకడకుం 4 గామినులారా. ౧౨౪ 

చ. వురువవశేణ్యలిద్దజును 4 బొల్బగు తెల్ల నిహారపం_క్లి నం 
బరముల డాల్బీ “క్రేజములు 4+ భాసీలు సీతను జేరవచ్చి ర; 

ట్టరుదగు "తన్న గాస్థమున 4 నారఘుపుంగవుం డెక్కియున్నయం 
బరగతదంతిన్మ0ధమున + భ'మిని యూమెయు నెక్కె_ం జెల్వుగ౯ా, ౧౮౪ 

చ. *పెనిమితియంక సీవుపయిం 4 'బెంపలరారంగనుండి నీత ప 
ద్య్నయన నికి హా స్తమునం + దామరనా పునిం జంద్రు,. దాంకుచుం 
డనియకతింగంటి; నంత నర్మనాథకుమారులు వార లీవిశా 
లనయనయుం జెలంగుకరి 4 లంకపయిక్ దివినుండంజూచిలతి౯ా ౧౬4 112] 

క తెల్లనివవభాష్టకమున, నుల్ల సి లడురథము నెక్కి ఖీ యుర్వీసుతతో 

నల్లన నిచటికి వచ్చెను;, సల్ల లితాంగమున రామశచంద్రుం డంత౯. ౧౭ 
క. ఖఘనఏర్య మలరం దమ్తు(డు, జనకజయుం గూడరాంగ 4 నకసిజమిత్రుం 

దునుజో ల దగినవువ్చుక, మును దివ్యమునెక్కి. లేజ4ముల్ వెలయరగక. ౧౯ 
కే. ఉత్తరపుదిక్కు గాబోయు, 4 ని క్రెఆంగన 

వివ్హుసమ కేర్యు డై కాందోనెలయు రాము 

నతనితమ్లుని రాముభౌ4ర్యయగునీతం 
గంటిన్వప్నంబున నిట నో4కాంతలార. ౨౦ 1124 

క, సురపురమును బౌపాత్తుల, కరణి మహో లేజుండె కై న+త్తాపాలునిని 
ర్లరులును రాతసు లనుకు లితరులు జయింపంగ-తేకు థీ తథ్యముసుండీ. ౨౧ 

1 ౧౪-వ శ్లోకమున “కన్న గాస్యయుని” ఆనుచో “న్య” అనునది గాయ శ్రీయందుం బదు 
వాలడం యతేకతుని తెలియింద్లగు. 2. చంద్రృనూర్యా నుయాదృష్టా పాణినా "కాకతీ - ఆని 
మూలము: 
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ము, దనుజేంద్రుండగురావణాసుకు(డు గ త్రంబందుః "జె డై లాఖిషే. 

చనమొప్పం గరవీర మూలికను జం+చద్ద$ "కవాసస్సు. ? దా 
ల్సి నితాంతంబును నూనెం బూసికొనుచుకా 4 జి తంబు దూలంగ నూ 

నెను దాం చ్రాగుచు మెత్తుండై. తనకుచు౯ 4 నేలంబరుండంగ చే, 

గనుంగొంటిలా; భయదంబుగాం గలను నే4గంటింగచా యిశ్తజి౯ొ, ౨౨ 

క. అమరారిపువ్చకవిమా,నము నుండి మహీకలం౦బు4వం బడీ యటకీ 
రము జుట్టు లేకయే వ, స్త్ర సము నల్ల నిదానిం సెట్టి + దా నొక శ్రీచే౯. ౨౩౪ 

కే, ఈడజ్వంబడుచుండంగాల గల 4 చేనుజూచి 

తిని మతి యు దాన వేంద్రుండె+జ్ఞనినుమముల 

హోరములు దాల్సి తెలంబు + నంతం ద్రాగు 

మను వానసించుచు( దగ నాడు4చును గడంగీ, ౨౫ 1123 

లే. (భ్రాంకచిత్రాకు లేం ద్రియ4పటలు(డగుచు 

ఖరసమాయు క్రరథమెక్కి_ 4 కదల; మజియు 

నతండు గాడిద నెక్కీ యా+మ్యదిశంగూర్చి 

త్వ్వరగంబో యను రాశునతరుణులార. ౨౮౪ [1209 

క, దను జేం ద్రుండు సాధ్వసమునం దనువును దామజుచి గాడి4దనునెక్కియు నొ 

యన చొనినుండి న్టీర్త గ రబును శ్రిందుగంబెట్టి వేగ 4 భూమిం బడంగ౯. 

క, కనుగొంటే; నంత వేగం, బున నతడు తేచి శ్ఞ్రాంరి4బొందుచుం బెనుఖీ 

తినిగని మదవివ్వూలు6డై, కనుగొన నున్యత్తుబోలి 4 కలవళ పడుచు౯. 3౬ 

కే. వస్త్రమును గట్టుకొనక దు ర్వాక్యములను 

బల్ము_చును వేగ దుర్గంధ4బవాళ మధిక 

దారుణము దుస్పహమ్మును 4 ధథాగంత మయము 

నై నమలపంకమును నిరశయాభము దగ. ౨౭ 1182 

క. పరికించి యందు మునిా౯ా, గరము భయంకరముగాయగయం4గనయబడె నదియు; 

బరమారుణాంబరంబును, ధరించి పంకప్రలి ప్తశతను వమరంగ౯ా. ౨౮ 1188 

క. అతిభయదార్భటిగల్లిన, యకివయిక తె నీలబేవా 4 మమరంగ రతః 

పతిమెడకుం ద్రాడుతగిలిచి, యలిజవమున నీడ్చుచుం డె 6 యామ్యదిశకు( గా౯. 

క, మనకుంభకర్టుం. డట్టు ల కనంబడంగాంగంటిని; దశేశకంకునినుతు లె 

లను డై లలి "సతనువులం, గనంబడి రీస్పప్నమందు. 4 గామినులారా. ౩౯౪ 

వ్ రావణానురుఃడు వరావాంబువె నింద్ర జిర్తు న క్రంబువై + న త్రెటింగునం 

గుంభకర్టుండును 4 గొండపోలిక నున్నయుష్ట్రంముపై నక్కి + యురుజవమున 
యామ్యదెక్కునుగూర్చి+యరిగి కీమువ్వస్టరు? సంతసంబున విఫీమణుందుమూాత్ర, 
మతులనికచ్చత్ర + ములరరగ, శుక్ర క్ల మాల్యాంబరంబులం దాల్చి + య కుకు 

భాం 



186 ఆం ధ్ర శ్రీమద్రామాయణము 

కే. గంధమును బూసికొని సుకంశీఖరవములును 

భూరిదుందుఖి నాదముల్ + బోరుకొనం౫ 

నృ త్తగీకంులొప్పంగ 4 నింగి బొలిచి 

తాను నల్వుకుమంత్ర్రులు థ తమి చెలంగ. ౩3౩ 1 [56 

చ. డోరడము నెక్కంగాంచితిని + దివ్యగజం బది నొల్లుడంతేముల్ 
పరంగ మహీధరంబువలె 4 భాసిలుచుక, ఘనగరి తో పమ 

స్వరమున నొప్పీయుండె: నటం + జారుతరాసవమ శై గోలు చుక 

నిరుపమర_క్రమాల్యముల 4 నెమ్మి ధరించి ఇలంగు వేడుకలా. 55 1187 

నే అకుణవస్ర్రంబులంగట్టి 4 పరమగీక,ములును వాదిత్రనిస్పానం4 బులును దనర 

గుంపులు గాడి యున్నని+లిం పనై రులను దగం జూచికిని మజి4వనితలార, 

క. సుకుచిరమగుపురమిది గో,వురతోరణవిశతి సూల: 4 బొలుపగురథ కుం 
జర వాజియు కము సా,గరమునం బడిపోవ నేను 4 గంటినిజుండీ. 3౫ 1189 

క్ట దను జేంద సురవ్నీ తేమై, తన రెడులంకాపవురంబు 4 తద్షయుకేర్యం 

బుననొప్పి రామునూకయుంగ నెగడుకవి చేవ, గాల్పంశగాం బొడగంటి. 

చే. దనుజకాంఠలు తైలంబుం 4 ద్రాావ్ యక్షై 
యాడు చుక నవ్వుచుకొ గొప్పశ¢యజణజపులు దగ 
భస్యమాతముగాం గనణ4బజెడులంక 

యందు( బెరంబడంగాంగంటి 4 నమ్మలార, 5౭4 1141 

జే. కుంభ గాది రాకు స4కుంజరు, లరు 

గాంబరంబులు ధరియించి 4 యై గోము 

య ప్రా దంబునం బకిపోయి; + రతివలార 

చనుండు మోరెల్ల ౬ బోనిచోం 4 జత్తురింక. 3౯ 1142 

క, ఈరమణిని వే పొందును, శ్రీరాముండు రోమ మడరం + జెచ్చెజు నీర 
రాజితోడ మిమ్ముల ధారణిం బకలహాల్చు నిద్ది + తప్పదుసుండీ, 3౯4 

క, వనవాసము చేయంగాం, దను వెనుకొనివచ్చినట్టోదానిని బియురా 
లిని మన్ననచే, దగుభార్యనుదిట్టిన ఫీకినొందు 4 నటువేసిననుకా. రం [144 

శా.తా నేమాత్రము నోక్చియుంకం డింకమి(+దంజూలు దుర్వాకర్ణినం 
తావంబంం బలుకొంగ, సాంతేగినములీ 4 నారీవమునంబొప్పున 
ట్లో నారీమణులార్క పల్కు. డభయం4బోయమ్మ! యీవమ్మ మ 
మె నిత్యంబును బ్రోవవమ్మ యని యూశయింతిం దగ౯ా వేండనౌె. ౮౪4 1145 

శే, ట్లు చేయుట నాకిప్పు 4 డిన్టముగను 
దోంయచున్నద్వి యెవ తెయే+దుఖ మొంది 
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యుండుతజి నిట్లిస్వప్నంబు + నొందునేని 
దుఃఖముల నెల్ల విడి పొంథదు ఘనముదము. ౪౨ 1146 

క. జనకసుత దుకఖమగ్నమె, కనుక నె యూలాటిమంచి+కలచే మోదం 
బును గాంచంగలరు; మనమి, వనితను దిట్లికి మటంచు 4 వలదు భయవడళా, 

ఆ. ఊరకుండరాదు 4 మిరీమెందిట్టినల శ్రా బ్రార్థనంబు సలుప+వచ్చు నై 
"వేండువొనుండు రామవిభునిచే ఘోర, యంబు గలుగనున్న $4 'వసురతతికి, 

క, దనుడాంగనలారా! య్మో జనకజ పా రెల్ల మొక్కి. + సరగున శ్రార్థిం 
చిన సుప ప్ర,సన్ను రాలగుం గనుక౯ా బతివలన భయము 4 నలుగకయండ౯, 

సే, మిమ్ము నెల్లను గావ నీ4మె యెసమిర్థు, రాలు; సువికాల నేత్ర యీోాశచాలరకాట 
నీమెయంగములందు నే4మేని దుఖ, కరములగులత్షణంబులు4గాని మజియు, 

కే, సుంశయేని వికావంబు( 4 జూడంయటజాల 

కున్నడాన; దుకఖంబుల 4 నొందండగక 

దివ్వభోగా ర్ యెొనయీో దేవిమేని 

కాంతి సుంతయ మాబుట 4 కారణముగ. ౪౬ 1151 

క. కలిగెను నష్టము లీమెకుం దలంచెద నేనిట్టులనుచు; + దానవపతి వే 
కలనం 'దెగుటయు విజయం, బిలేశుడగురామమూూ ర్తి కీటం గల్లుటయుక్ 

క. అనునీనీత యశభీష్టము, తనరారెడువేగ యనుచుం + దలంచెద; దనుజాం 

గనలార! స్వప్నమిది యీ, వనితామణి నొప్పవియసు4వా_ర్రవినంగ౯ా, ఈ౮ 

తే. కారణంబుగ నున్నది; 4 కంజపత్ర 
మువలె నాయతే మైనయీూళముద్దరాలి 

సవ్యుమగునే త్ర మవరుట 4 చక్క_ంగ నిట 
గానంబడుచున్నదిపుడు నా+కనుల కవాహా. ౪౮; 1154 

సీ, చతురురా లై నయీ+సాధ్వీలలామదౌా చామభుజంబు కు4భస్క్రరముగ 

నించుకగా. బుల+కించుచు. దనయంతం గంపించుచున్నది; 4 కరిణివా స్త 
సమనుయి, యత్యు త్తథమమగు నీసవో రువక్తై వడంకుచు 4 నెట్టయెదుట 

వచ్చియున్నాండు భా4వరహౌాళి రాఘన్రం డనుచు నూచించెడు4ననిత లార 

2వింగళ పశ్నీ యు6 4 బృథుకరకతరుశాఖవయిని గూర్చుండి య$పారమైన 
తే, వార్థమున మాటిమాటికి 4 నరిమధురము 

గాగ సాంత్వననినదంబు 4 గలుగ మంచి 

1 ఛాయా వై గుణ్యమార్రం కు శంకే దుగఖ మాపస్టీతమ్-అనిమూ. ౩ పకీచ కాఖానిలయఃి 
చవ్మాష్చ & పునఃపున శో తృమసాంశ్వేవాదీ-ఆవిమూ.. దీనికి నోవించరాజులం పకీకోబ్దము వాచా 

ళముచేసి చమళత్కా శరము నర్గతును చ్యానీరి. ఆకబ్దమాలళే యిందుచానారించుట వాఫావమా శోచళ 

నుగునని తెలియంచగు తనిన్లోక్ప ప్రస _త్తిమార్గ మిది బోధించునని తార్చేళ్యము వ్రానీనది. 
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బంధువుని రాకం బెల్పుచుం 4 బరమవార్ష 
మలక మఆజిముజి తెల్పున థ్ ఖమ రె ననియె, ౫% 115 

ఇరువది యేడవ సక్షము సంపూర్ణ ము. 

౨౮ = వ సగ్గము. 

ంధిథు సీత మిక్కిలి చింతించుట, శుభనిమి త్తీములు తోంచుట.. ఉవుతాం- 

క. దనుజేంద్రుండు రావణుండిటు, తమంగూర్చినచించిన యహి+తపుంబల్కుల నె 
ల్లను విని యాజానకీ నె, మృనమున దు9ఖా ర్టి యడర 4 మజియు వగచుచుకా. 

ఆ. అడవినడుమ. జిక్కి 4 నట్టిచక్క నియా(డు 
గజముంబోలి భయముం.+ గాంచె మిగుబ, 

భీరువగుచా దనుజ4నారలనడుమను 
జిక్కి దనుజవి భుని4చేతనట్లు, ౧౪ 1157 

క, పరుపో కులు పలుకంబడి, నరహీ నారణ్యనీమ4 నడుమవిడువ నా 
తురపడుబాలికవలె నా, తకుణీరుణి యేడ్చె నంతం + చా నిట్టనియె౯. ౨ 

క్ నను బెదరించుచునున్నను, బనివకి నేం శ్రాణముఐను 4 వదలక పుణ్యం 
బును లేనిదానగై. తణమును బై, దికియె యున్నడాన 4 ముకుకొనువగల౯. 

ద, కనుక న కాలమృుత్యువ్రలు + గల్లవటంచు జగంబునందు స 
జ్ఞనులు వచించువాక్య మిది 4 సక్య మెయ యె గటా', సుఖంబునే 
గనని మదీయచి త్తమిది 4 గాఢ నిరంతరదు $ఖపూర్త మ 
యుస్టను గులికే ప్ర హోరమున 4 నొయ్యన గూలుమహీధరంబుచా 
డ్పున నొక వేయిగా( బగిలి4పోవక యున్న ది దేమి హేతువో. ౮ 1160 

అ. కనుక నిద్ది .స్థేరమె + కావచ్చు నిజముగ), న ప్రియము గనంగ + నె నదనుజుః 
డెట్టులె ననన్ను 4 మృత్యువునొందించు, నతనివేతం జచ్చుళ4వంతకం కె ఈం 

న్, నేనై చచ్చుట మేలగుం గానను దోవంబు దీనం 4 గడి యటులనో 
మొనను బేవామువవలక డానవునే వబచియెన( 4 దనున్ర నిలుపనా. ౫ 1169 

క. "ిఅనియన్న్క, వేదమం త్రం,బును శూూద్రున కీయందగని4పోలిక భావం 
బును దీని రాముసొత్తును, దనుజున కీయంగంజాలం 4 దగం గుచ్చిశనై ౫ 

మ్ 

చ. ధరణివిభుండు రామవిభు+తల్ణ జుం డిచ్చటి కా రిబాపలగా 
దీరవడి రాశకయున్ననురశవై రి యపూజ్యుండు తీక్లుశ స్త్రవి 
స్ఫురతురుధారలం గలిసి +, తోణింబడంగ మదంగరాజి నా 

శ నా కాము ళ్యు ర్భృవతీతి సంకేక_ఆవిమూా, 2 ద్విజో మం క్రేమివాద్యి జాయ- అనిమూ. 



స్స 

నుందఠశకాండము . ౨౩౮ సర్గము. 

తురపడి త్రుంచు ఓ గ ర్భృమున( థీ దోంచెడునర్భకుళ (ధారివె 

జ్జ రయమ-మిజ(గా నజికి 4 కోణిం బడంగను కేయులాగున౯. ౬ 116 

చిరకాలదు-ఖంబు( 4 జెందిననాకింక వధమున కవఢిగా 4+ వై రియిడిన 

మాసద్వ్యయంబు నెట్లో సెల్లు నంశట గలుగనున్నట్టిదు: 4ఖంబు రాజు 

నెక తప్పుచేసి యళ4ప్పుడె బద్దుడె నిశాంతమునం జంపంగనున్న+తవ్మ రునకు6 
mp దా 

గల్లుదు“ఖమువలెం 4 గల్లునుగద కటా హోరామ, హాసుమి4త్రాత జాత 

హోసుమిత్రా! నన్ను + నాద్య్భతిం గన్నట్లిజననీ. రఘూ త్రము$జనని, యల్బ 

లే. భాగ్యవతినై ననేను న4పారజలధి 
నోరగాలికి జిక్కి న4యోడవలెనె 
యిచట శ్రమమొందుచున్నాను + హీనజనస 
మావృత నగుచు దిక్కులేశనట్టు లకట. ౮ 1165 

లే, వృషభనింహద్వయంబును + భబిమకులిళ 

రో 

పాతమున నంతమొంచెడుఖరీతి మృగస 

మాకృతిం గన్నమారీచు. 4+ డనెడునత్వ 

మునను నాహేతువున రాజ4ముఖ్యు లచట, ౮౪ 1166 

. బలవంతులయున్ట రఘువుర్యులు కింంసనికుులయియొయుందుళనొ గీ నిజమిది; యి 

ములమృగ రూపము దాల్చిన; విలయకరుండే సుఘోరళీవిపులాటవిలో ౯. 

అల్పభాగ్యయు క్ష 4 నగునాకు నాసను, గలుగంజేసియుండు. 4 గాన మూఢ 

నగుచు నేను విభుని 4 నారాము లక్షణు, నచటి "కీగుమంటి 4 నరయ లేక. 

సత్యవ్ర, తా! దీర్ధ4చారుబాహూ! విభా! సంపూర్ణ లీశాంశుశసచుముఖా! స 

మ_స్తజీవవి యా+మాన్యనుహితక రా రాఘవా! నేనివ్లు 4 రాతనులకు. 

జిక్కీ మృత్యువు నోటః 6 జేరనుండుట యెఅుంగవుగడా; ప్రాణేశు4కంటునన్యి 

దైవము నెజుంగని4దాన; నెవ్వు రడేవియన్న నోర్చితి వీదు4నాదరంబు 

. గనుదుంగాక యనుచు + మమళశయ్యం జేసిరి, దనుజుం జంపజాలినను వధర్మ 

మిద్ది యనుచు నూజు+కేయుంటి సాధ్విని నీగుణంబు లన్ని శ యిపుడు నాకు. 

. కృతమెజు(గనివానికి నుపృకృతి(కేసినయట్లు వ్యర్థథ మేయయ్యుంగ దా; 
హీతీమలి నింతటిదనుకం, బతివగునినుం. గనమి౬ జిక్కీ 4 వర్రముమాణక. 

నినుచాసీ మరల నీపొం,దును గాంచెదనన్నయాశే 4 తొలగ నిచట ది 

క్కు_ను గానకున్నదానను గనుక మచాచరిళధర శికారస్థ మపఫలమే. ౧౩ 

॥ నాయిీాపాళివ్ర త్యం, క్ యెడలం దలంష వ్యర్థ+మే; రామా నీ 

1 గళ్ళస్థబింతోరెన శల్యకృంతే-ఆసిమూ. శల్యకృంతో నాపిరే ఇప-ఆపివాన్టిఖ్యా. చాపితే 

మృతుండు కాయగా మంగలి క త్తిచే ఛేదించినట్లసిథౌవతూ 
శ 
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వోయలజనకునియాజ్ఞ న్కు బాయక నియమమున( దిర్చి 4 వ్రశమును సరిగా, 

ఆ, *ఆచరించి పిదప 4 నటవినుండి యయోధస్ట 

కరిగి యర్థసిద్ధి + యలర పత్ర 

భయుండవగుచు విపుల 4 వామనేత్రంబుల. 

గ్రాలుపూవుబోంక్షం 4 గలిసి స్వేచ్చ ౧౮ 1178 

శ. అలరుచు( గ్రీడలం చేలం, గలవని నే. దలంచుదాన, 4 మ్షైపాలమణ 

తుల లేని వ్రీతి నీపెం గలదాననుగా( జెలంగి 4 కడునా ర్థిమెయిక్. ౧౮౪ 

శ. అంతము నొందుటశే నా, సాంతము నీయందు నిలిపి 4 సద్వ/తముల చే 

జంతయు వ్యర్థముగా నిటు, చింతిలుచుక్ సలీవీ తుదకు జీవిత మిచటకా 

ఆ. భాగ్యహీననగు చు 4 వదలెద నిస్పిరో,, యట్టినేను విషము4నై నం దినుచు 
గాని తీవృశస్ర్రశకరినధారనుగాని, ప్రా ప్రాణములను వదల+నలయు నన్న. ౧౫౪ 

క, ఈరాతసుగ్భృవూమున నా, శీకతివిమంబుంగాని + యేళస్ర్రృమునేం 
గోరినదానినిగానీ, యేరాతేసుం డిచ్చునెనని * నిట వేడ నగుకొ, ౧౬ 1117 

చ. అనియిటు లామహీతనయ 4 యా _ర్హిమెయిక్ వీలపించె నెన్నియో 
మనమున నూవాలొప్ప రఘు+మౌాన్యునినే తలపోయుచుకా భయం 
బునం బరికంపితాంగియయి 4 మోము వళువ్క్మముగాంగ నింపుగాం 
దన రెడునయ్యన్ కము ని+తాంతసుమావృతము౯ జవంబునకా, ౧౭ 1118 

ఆ. చేరి యంత సీత 4 భూరికోకంబునం, బొగులుచును దలంవు 4 లగణితముగం 
గదుర జడను మెడకు 4 గట్టిగా బంధించి, దీన శ్రాణవితతి 4 నేను "వాసి 

క, అరిగెద యమలోకమునకుం దీరగా ననితలంచె, మౌర్చశ4వంబున నంగో 
క్ర_రమొప్ప వెలయునాసుం,దరి మరణమునొందంబూన్మీ 4దగ గ నచ్చొట౯. 

౪. అయ్యకోక శాఖ 4 నంది నిలువబడి 
యుండెౌ; నవుడు రాముశనొగి సుమిత్ర, 

శనయుం దలంచుషొనుచు. 4 దనపవి క్ర కులంబు 

నెన్నుకొనుచు నట్టు + లున్న సరికి, ౧౫ [181 
శే, విమలకు భగాల్రి, కంతట 4 విపులముంగ 

శాభినూచనములు ఛై ర్యథమలరంజేయు 

* స్రీ చ ఖిస్తు మయ్యే విపులే క్షణాభి స్వం రంస్యసే వీతభంయ: కృ తార్థః- -ఆనిమా. మళల( 
బెహ్క_ముందీని రాముడు వివాహము చేసిశొనంగలండనియు౧ దనకిట? జావు కలుగుననియు నీత 
ఫైఐమని గో విందరాజులకార్చర్యమని గ్ర గ హీంపవలయు. ఇట్లు చెప్పుచు వీఠదు[ఖించుట మానవ ప్రీ 
స్వఫౌవమును దెలువుటకేకాని వేఅంగాదని తిద్ధలఫాఐ మనుట యిట సారము. 
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నవియు€ బృఖ్యాతి నందినఉయవియు ఫలద 

ములును నగులతణంబులు + చెలంగె మదిని. ఆం 118) 

ఇరునదియెనిమిడదవ సర్గము సంపూర్ణ ము. 

౨౯ వ సర్లము, 

ంధడు నీకేకు శుగశకునములు తోంచుట. చ్రధులా 

స్రీ *ఇట్టు చింతలంగుంది(యెంతయు. బొగులు చు,నియను వ్ర తేంబులని లిచియ ౦ట 

చే నిందంబొందక 4 యసంగుచు, విగ శవార్ష ౦బున నున్నట్టిశజాడం గానం 

బడుచు, సంతతమును + బరిదీనచి కయె వ ర్రించుచున్న యా 4వారిజాబీ, 

సంపదగలయట్టి+జను నుపజీవిను లా శృయించెడురీకి + నమలమంగ 

ఆ. శెాభినూచకమ్ము + లగుశకునంబులు, పొంచె; శుభముగాంగ. + బాలీచి, కుటిల 

పద్య శేశరాజి + పరంగంగం గృవ్షవిశాలళుక్షమగుచు 4 సరసమగుచు. ౧౪ 

క, కనంబడుతరుణీ వా మనయన మప్పుడు మోనచలిత 4 మగువద్యమురీ 

విని దా,మ,మగుచు నదలెను;, గనసుండరమగుచు బలము గాలలగంబెడలగే, 
నో లో ఇ 

ఆ, వృ శ్రమగుచు వెలసి + విమలకృష్ణాగర్కు చందనార్హమగుచు + సరసరాను 

చారువా స్తయుగళ +సం శ్లేవణమ్హుల, వఆలుచున్నసీత 4 వామభుజము. ౨౪ 

క, అరుదుగ వడంకెను; నితరేేతరమును జక్క_౦గ నమరి 4 తగునూరున్రల౯ా 

గరివరకరసామ్యుం బై, పర(గెడువా మోరు వు 4 వడంకుచు నచటక౯. 3% 

క, మునుముందె రాము. డున్నా(, డనిజెలుపంజొచ్పె; నంతశనమలనయ నముల్ 

తన రారి శిఖరములవ లె, గనంబడు పలువరుస వెలయః4గాం దను వమర౯్. 

క, పరలెడుభూవు త్రిక లబరమున శుభ రీతి నొప్పి 4 బంగరుచాయళ౯ా 

సురుచిరమై సుంతరజ?, పరిమిళితంబై న వలువ 4 భావుక మలర౯, ౫ 1168 

అ. ఇంచుకంతేజాజ; + నిట్టులాసుభు?వు 
ఫలము నీయంజూలి 4 పరంగునీళు 

ఛభ కరశకునములను 4 బవాుశాన్యశకునం౦బు 

లను దగంగం గాంచి 4 మననునందు, స్మి 1189 

క, తేన ప్రియు(డు వచ్చుననువా, చర్చను విన నౌనంచు బోధిశయ గుచు జెనుగా 

లిని నెండను దగ శుష్క 0,చినయంకుర మళ్లే వానచినుకులు వడంగ౯,. ౬ 

ఆ. వెకి లేచినట్లు 4+ పరమవార్ష మునొం డె), బకగ్టిబింబఫలముశవ లం జెలంగు 
0 య 

శ ఈసరాదియందున్న “తథాగతా మ్” అనుశ్లోక మునకు నోవించరాబాలం “సర్వం యథావ 

త్సాషిత్కృలవతో ము ేరపి' ) ఇత్యాదివ్యాఖస్ట వాాయుచు కీరయందు మపాకు నాకోపించి మహా 

శ్వరతీర్థలవారి భావమును బలవజచిరి. 
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ఆ, 

చ. 

క 

ర 

తే, 

స్తీ 

వమ 

నధర మొప్పసుంద్మరాకులుచెలువారం,గనుబొవులును వెలయ గా గన నయి, 

ముంగురులు చెలంగ 4 ముద్దుగా జెప్పలు, వెలయ శుక్ష దంత 4వికతి దనర 
నలరునీతేవ క్త 4 మాశావాున క్రసు,ధాంశుబింబమట్టు శీ లమరం గాంతి, 2 

ఘనతరశోకము౯ వడలి + కామిని యాత్రము మాని వార్ళ ముం 
గని చెలువారుమోమున సీ$కామము శుక్ల గత త్రి యామ చం 

చునివెనుగాంతి రాజిలెడు4ధోరణి మించును నుండె *నీనివిం 

త్తనిచయమే శుభంబొసంగు. 4 దప్పకయంచును నిశ్చ తాత యె, 7 1g 

9రువదితొమ్మివవ సర్గము సంపూర్ణము. 

3౦౨ వ సరము. 
౧ 

చిరు హనుమంతుడు మొదట రాముని గీ ర్రింప నిశ్చాయించుకొనుట, ర్రుర్దుం- 

॥ అనివాకవి కృ ము డగునా, హనుమంతుడు జనకతేీనయ 4 చావృతాంతం 

బును దిజటస్వవ్నవా రను, దనుజాంగన లెల6 జేయు4థతరనముబను౯ా, ౧ UU ము న్ని జ్యా 

. వినియె సమ స్తముక; మజియు + వేడుక్ నందనమందునున్న యా 

యనిమిషసాధ్వింబో లె. జెలు4వందుచు నున్నమహీకుమారిక౯ 

గనుచు మనంబునం గరుణ గ్రాలంగ నివ్విధిం 'బెక్కురీతుల౯ా 
వనట మునుఎగుచుం దలంచెె 4 వానరులెల్లను బెక్కువేలుగకా, ౨ 1195 

ఆయుతేంబులు గాం జేరుచు, నియమంబున చెల్చ దిశల 4 నెలంత నెవతుకళా 

గయికొని పూనిక వెదశెద,రొ యలమహీజూతం గంటి 4 నుర్విని నిచట౯. 3 
ఆకిశయమా సమాహితము 4 నంది యమి త్రులశ క్తి నెన్నియే 
గతులను నన్నునన్యు లెజు4గం దగనట్టులు గూఢచారినై 

శీ లీల పెక్కు తావులను 4 జేరి కనుంగొనుచుక౯ా సురారియు 

ద్ధతిమెయి నేలునిపష్పురము6 + దద్దయు వేడుకమిజుం జూచితిళా, ఈ 1197 
దనుజులవిశేషమును నీ,యనుపముప త్సనమురీకి + నసు లేంద్రు,నిడా 
ఘనమైన సుప్ర భావంబును 'దెలినినవాండ నై తి4బో యిప్పటికి౯. ౫ 1168 

అప్రమేయ పు ఫావుండై 4 యఖలజంతు 

వ్రలను గరుణను గాంచుచు 4 నలగు రాము 
వర్ని. బలిదర్శనేచ్చ నీ4పడంతి రాము 
వార్త సెజింగంచి యాజుడిం4ఉపందగునాకు. ౬ 1199 

దుఃఖ మేయెజుగనిశతోయరువోతీని, మితి లేనిదుఃక మోళగ తిని నిప్పు 

డనుభవించుచు దీని4కంత మే లేదని వగచుచుం బూర్జచంశద్రు గలి మోము. 
జ్ ర a | ఈ చతుర్థపాదార్థము ట్రా శీతి కార్థము నుద్చోధిందుంగాన6 చేర్చయిడివది. జ 
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భాసిల్ల నలకునీ4పరమ సాధ్సిప్టిని నూజిడిలంజేయువాండ; నీశయిలను శోక 
వాకేచి శ్తయైన యీూ4 యన ఘణారి క్రృను నూటెడిబ్బ ఆక జేయ 4 కుకుతరగతి 

తే. శామునొన్షకుం బోదునే 4 నీమెయ! జను 

టరయంగా దోవమే యగు; 4 వరుణి నూ 

డిలంగం జేయకపోయిన 4 నలఘుకీ క్ర 

మంతురాలగునీ సాధిప్ట్ + యెంతొ వనట ర 1200 

కం తనుం గాచుదిక్కు లేమిని, మనమున డలపోసి మేను + మజఆచి యసువుల౯ా 
డనపూన్న్మి_వడలు6 బూ శెం,దునిభానన శుకం గన్నుశ4వోయి వెలయ(గ౯, 

క. కరములు నరము లై తగ నిరుషవుబలమంర నొప్పుశవృపమణిం దనచా 
తరుణిం గన లాలసను(కా, పరమాశ్య్ముని నూజకిల్డుశభంగి నొనకుతుకా. ౧౦ 

కే. ఇట్టుచేయుట న్యాయమా 4 నన్నిమోడ; 
రాజుసస్త్రీలయెదుట నీ రామతోడ 

మాటలాడుట కార్య మే4మాడ్కి6 గాదు, 

కార మెప్విధి నొనరుపం4గాం దగునొకా. ౧౦ 1203 
ఈకష్టమునం జిక్కితి;, నీకడమ తి యామయందె 4 యాఘాజూతలా 

వే కాంచి యూజుడింపక్క యీకోరణిని నుందునేని 4 యీమె వమృతింగనుకా, 
. “లేదిందుల కనువానం, బేదై నను; సీకతోడ 4 నిప్పుడు పలుకం 

గాం దగదనిపోయినచో, నాదయిక వచించెనేమి 4 సనుగార్చి తమికా. ౧౨౪ 
. అనిరాముం డడిగిన నేమనియు త్లర మొసగువాయ; + నతినేగమ నే 

జని రాము గాంచి వీకన్కు గనినాండంగాని పలుక4గా లే దచటకా. ౧౩౪ 

. ఆఅమెయేమియుం జెప్పలే 4 దని వచింతు 

నేని కఠినంపుంజూపులం 4 బూని (క్రుధను 

నన్ను. గాల్బీననుం గాల్పు 4 మిన్నకుండం 

డారఘూ త్రము డేనిట్టు 4 లరిగ్ వేగ. ౧౪౪ 1207 

. మనుజాధిపుకొణినై సే వనచరనాభుబురికొల్సి + బలములతోం. చె 
చ్చి నను౯ వ్యర్ధ మెయగు నీ వనజాతీయు నంతదనుక 4 బ్రదుకదు కానక. 

. అట్టులౌట నించే ఖీ యెట్టులో వేకఘండి 

కాచుచున్నదనుజశకాంత లందు 

నంతేరంబు గాంచి 4 యతి తాపమునం గుందు 

వీత నూఅడిలంగం6 + చేయువాంయడ. ౧౬ 109 

సీ, అతినూత్తతనుండను + నందు విశేసించి వవచరుంకను, గాన 4 వనిత లెవరు 
ననుణగానయాలకు 4 కనుక మనుష్యులు పలుకునట్టుగ నిత్మగులకు చెలియ 

1 పక్వఛా జాసి సందేహా౭-ఆనియాభిమా. ఓ వాచం చోడాహరిష్యూమి మానుష్నీ మిహ 

సంస్కృ ళౌామ్. యదివాచం (పృడోస్యామి జిప్టిజాచికివ సంస్క్టృతామ్, రావణం మవ్య నూ నా మాం 
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నట్టు సంస్కృత భావ 4 నాదృత్మగ్య హీ యించిపలీ కెద; మజియు నే శ్రాహ్మణువలె 
సంస్కృతభామతో 4 సంభావణముచేయ ననుంగని సీత యా=4వసిచరరేబు 

* పలుక(జూల దిట్లు 4 పదిపరిపిధముల 

దనుజవరు(డె పల్కు+నని | భ్రమించి 
భయము నొందుంగాన 4 వలనుమోజి మనుష్య 

భాహ నా శ్రయించి 4 పలుశందగును. ౧౯ [1210 

దన జాలి కం బరిచిత మగ్గు, మునుష్యభాషనె వచింతు 4 మహీ తా ర్థమునం 
దును గల్లునట్లు, సంస్కృృతృమునం బల్క రాదు కార్య4+ముం చేడుయాన౯. 

, అటుగాక్ యింక 4 నెళున నీసాధ్వి 
గం ధా 

ర. 

నూజిడింపరాక 4 యుండు; నేను 

వనచరుండ నగుట 4 మనుజో క్షి బల్కు ట( 

గాంచి యూమె మనసు 4+ కలయశయూణ, ౨౦ WRI 

. మును రాక్షస వేషంబులం గని భయపడియు౦ట నన్ను 4 గని మిగుల౯ ఛీ 
తినిగాంచు; నంత? బొడవగు, కనులల రెడు నీసుసాధ్వి 4 కడు వేగమున౯ా. ౨౧ 

దనుజునిం గామహాపునిగం 4 దాచె యెజుంగునుగాన నన్నిటం 
గని భయమంది శబ్దమును 4 గట్టిగంజేయును; దానం వోడనే 
ఇదనుజుల తాంగులేల్ల వివిశధస్క్ఫుటళస్ర్రములూని ఛీకినిం 
గనునటు మ్భృుత్యువట్లు నను శ గృన్ననం జంప వత్తు రొక్క్టట౯* ౨౨౮ 
వికృతముఖు లనంద గినయీ4వెలందు లెల్టం 

జేరి నను జుట్టుకొని తమ? చేతనై న 
వట్టు చంవుటకుంగాని థి పట్టుకొన గం 

గని యత్నముచేయుదు $ "హని పూన్మి_ ౨క [215 
. కాఖకాఖల, నల్ప్కకౌఖల్క, ను త్రమభూరువాస,_౦థాళి 4 బూని చేను 
నలుదిక్కులను జవ 4 మలరంగాం బరు? త్తం గని భీతి. జంకుదు; 4 రనిహతగతి 

నివ్వునంబునం జరిఫ4యించునారూపంబు. గని వికృతా న్యలా4వనిత లెల్ల 
భయమున శంకించి4పరుగెత్తుదురు: మతి దనుజాంగనలు రావ4ణునిగ్భృవామునC 

. దన్నియుక్తు కుల న దనుజులం విలుతువదు; 

న  కిూలముఖ్య1+సాధనముల, 

౫రములందు బూని45 కువ్వాదు లరుబెంచు 

వారు చూచువారు 4 భయము నొంద. ౨౭ 216 

సీతా ఫీతా భవివ్యతి-అనిమాలము. నిశ్చయము చేయుటకై యిట్లు పరిపరివిధములం డలపోయుచు 
న్నాండనుట యిటంగల సాకము, *ే రాక్షనీగణః, నాన్నాప్తవారణో ఘోర స్ప వేయాదంత 
వీచవు -ఆనిమరాలము,. 



సుందర కాండము = 3౦ సర్షముం 145 

ఉరవడి నపచెంచుచు సంగరమునకుం బిలుతుకు ననూ; 4 గృవ్యాదులు నక 

బరికించి చుట్టుముట్టుచు నమగంగ వీకుండ బలిమి 4 నక్షపడంగ౯, ౨౮ 1211 

వారిబలంబుల[ నటి! + పౌరుషమూాని శ్ర మంబుచెంది య 

వార్రరిని మోతి భూరికర4వారిధీ దాంటి ఫహాచ్ధితీరము౯ా 
జేరలంజాల; చెక్కు రతిటీ షు ముగా. బనిచేయు దానవ్రల్ 

వారిధి నభ, మార్లమునం 1 చోజుచు చాంయెడునప్తు నన్నొగికా, ౨౯ 1218 

. అంబరమున కెగిరి + యై ననుం బట్టుళొనుదు, రపుడు జనకశతనయ కచటి 

రామువా ర్ర తెలియ 4 రాకుండు జవీం, చేతం జిక్కుపడుదుం + జేయ వేమి. 

. హింసాభిరుచిగల + మూశాతుసులు జనకాత్త్యజ నొకవేళ 4 నంత మొండ 

చేసిన జేయుచు, 4 రీసరణినిజూడ రావుసు గ్రీవకాశర్యంబువెడును; 

బకులకు6 'దెలియని+ పద్ధతీ గల్ఫ్ రతః పరి వారిత4త్మాతలంబు 

నయి స యభి వేస్టే తం4బె యెజుంగలరాకయున్నయోస్థలమున + నుర్చీతనయ 

చ, 

క, 

'బట్టుపడినను శ్రీ శామశభద్రునకు స 

హోయుండై. * నహోక్యసాఢనమందు త్తి 

గలుగు వాం జెవ్వండై న నొ4క్కండు లేడు 5౨౪ 1220 

అనిమొన నిందు నే మరణ4థమందల నీఠతరవూజనాయ తా 

ఖని నెసరంగలాలినపవి త్రృవనేచరుం డొక్క_ండేని నా 

మనమున నెన్న లేచు; పలు+4మంది సురారులు చుట్టుముట్టిన౯ 
భఘునబల మొప్ప జంపంగల$గాఢపుక_ కి యెసంగునాయెడ౯. వేర 1221 

ఐనను శ్ మముం బొందుదుం గాన మవోబ్టిం దరించి 4 గట్టునవతేలం 

గానంబకుదానిని గనం, గానేర ననిక్చి తా్థశ గతులు జవరముల్. కం 1222 

"జే అపజయము గప్లినం గల్లు 4నట్లు సం 

సీ, 

యాన్వితంబగు కార్యంబు 4 “సరయ శీను 

జేయ; శూ రాజ్ఞ డదెవగిండు + చేయు సంక 

యూన్వితం బగు కార్యంబు 4+ నరయక మది, 3%ళ 1228 

సీతతో నేను భ్రా+పీంపకపోయిన నామెయు దిక్కులే + కంతమొందు 

భాపి.0తునేని యీ+పగిది మహాభుముల్ సంభవించును నాకు 4 సత్యమిద్షి; 

యవివేకి యగుదూత(యందుం జెందిన ఫలమం దనున్నట్టికా+ర్యములు దేశ 

"కాలంబు కతి (గి చ4క్కంగంజేయనందున నా చేశకాలంబు + లరిసమంబు 

కే. లగును గావున నూరోక్టదథీయమునం దమము 

లడంగురితి నశించు; జ4నాధివుండు 
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సచివ్రులంగూడి కార్వంబు + చక్క నెంచి 

యు క్రమిదియని యొక బుద్ధి+నూని కడ6ంక, 5౮ 1224 
తే, నిశ్చయించిన సూరిమా+ని యగుదూత 

దాని జెజు చును; స్వామికృథత్యంబు చెడక 
యుంనురీలిని, నవి వేక 4 మొందకేను 
మసలురీతిని, గారస్టంబు 4 పెసంగునట్లు, విలా 225 

క. కడలిని దాంటినపని యె,వ్వుడువున వ్యర్థంబుగాదొ 4 బాగుగ నళ్చే 
తడంబడ కీకార్యంబును, గడంగి యొనర్పంగవలయు( $ గా యదియెట్లో, 3౯ 

క, నేనెవ్విధిగాం బల్కిన, జానకి నాపల్కువినునొా 4 సాధసమును చా, 
బూనకయుండునొ ? యని పవ,మా నాత్శజు( డాత్త్మ నెంచి + మతివిభవమున౯ా, 

క, ఒనరింపందగినకృత్యం,బును నిదమిళ్థమ్థటం చుం 4 బోలందలంటభె నీ 
వనితకు. బ్రియబంధువుండై, ఘనమతియె కీడుచేయం + గడంగని రాముక్ ,ఈం 

క, మునుమును గీ_ర్థించెద నీ, జనకజ, నాథా త్తమైన4పా్రంతము గలదా 
టను నామాటలకు౯ భీ, లతీనిబొండకయుండు: మటివి+దితచిత్తుండై. 3 1229 

"లే. ధరణి నితమ్యోకుకులజులం 4 దానె మేటి 

మొన రాముండు చెప్పిన 4యప్పలుకులు 
ధర్మయు_క్రంబులును శుభ 4దములు నగుచు 
నలరున వ్వాని వినిపింతు 4 నాదరమున. ౪౨౪ 1280 

ఆ. మధురతరములై న4 మాటల వినిపింతు, చామునాశయంబు 4 నీమెశేను 
నెట్లుచెప్ప నీమె 4 యిప్పలుకుల పయి, శద్దయునిచి వినూనొ + చారురీతి, 53 

ర్ ఒనరింతునట్టు లే యిపు;, డనీ యమ్మవానీయమూ రి 4? వానుమెంతుం డా 
ఘనతరుళాఖాంతరమునం గనంజాలనియట్టులుండి 4 కడు మధురముగ౯. ౪౪ 

క. ధరణిపతియైనరాముని, తరుణీమణిం జూచుచు ని+ తాంతసు ఖదమై 
పరంగుచు నవితథము నునో,హరమగు వా గృణితి నిట్టు+ లనియెం వ్రీతి౯, రర 

ముప్పదవ సర్షము సంపూర్ణ ము. 

కయ న సర్గము. 

వానుమంచు (డు నీకకుమా త, మే వినంబడునట్లు రాముజా ర చెలుప 
నీవ తలయె త్రి యాశనిం గనుట, | చ్ 

చ. వనచరవర్యు. డిట్లు బవాుశీభంగుల లోనం దలంచి వీతకుకా 
వినంబడునట్లు వీనులకు 4 విందుగం దోంచెడువాక్య యు కిని 
ట్లనివినిపించె, స్యందనగ4జాళ్వువిభూతిం దనర్చి వుణ్యశీ 
లనియతి మించి సద్యశ విలాస్థలి నొప్పంగ భూపనర్యుండై , ౧౪ 1254 
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క. తనరాకు దశరభుండను, జనపతి యొక్కండు గలడు 4 భజ మెబుల౬ డొ 

తని డానకీ ౩ యసద్భక, మనిచెప్పుట యకశయోా _కీ 4 యనళా బెపుడుక్. 2 

సీ, సద్దుణంబులను నా4జనపతి రాజక్టుుందు శే కష్టంండయి 4 యలకుచుండుళ 

దపమున మునులతోం 4 చాసమానుండగుగ ఓ జ కవ ర్తస్టిన్ప య+జాడుం దతండు 

బలమున శతవముఖో4పముండగు మణి యహీంసారలి యతనికీ + సతతమొదవు 

నీచభావం బాతనికి శమ్రైవై యుండుం) గరుణానిషకుండయి శ శ్రాలునతండు 

తె, సత్య శె "రుం డి చ్యోకువరశమున ముఖుస్టి( 

డతులలక్మీయుతుండు సదా నితజన 

సంపదభివర్ష నుండును 4 సకలరాజ 
డా 

లతుణవ, ఆసంతత4లశ్ తుండు. రష 1226 

క్ల అనివాత'రేజుండు రాజేంద్ర జ నిచయ
మున మేటిసాన థర వాష్టష్పుతీ మే 

దినియందు విశ్చు, కుండగు. జనసౌఖ్యికరుండు సుఖయు + కాంలీ యుతుం౦ండుక్. 

తే. అట్టిదశరథభూడాని + కన తనయుః 

డిందుబించాసురండై. రాము 4 డిలం 
జెలంగు 

నాతండు విశేవవే త్రయ + యఖుచాప 

ధరులలోం చాన మెటియె + పరంగుచుండు, ౬ 1288 

చ. జనకునకుం బ్రియుండు నృప నంచతికిం దగుధర్త్మ రాశి పా 

లనమున బాగరూకుండు బిశలాసము విరాణం బ్రజాళిధక్మ ముకొ 

దనదగుధర్శమళ్లు సత్కకంబును గావెడువాండు, వ్రీలిజీ 

వనిచయధర్య రక్షకుండు +వై రిజనాంకకు: డై చెలరగు: నా 

తనిజనకుండు నృద్ధుండు సతంబును సత్యరతుండు గావువక్, ౭ 

కే, ఆడిఠప్పలేక + యటవికిం దనుం జను, మనిన వీకుండయుస్థి $ ననుజుండు, తీవ 

భార్య వెంటరాంగ + వనమున శీను; విపినమం దతేండు + వేంటకొజిుకు.తళ 

చ, తిరుగుచు. గామరూవులయి 4 తీవ్రపర్మాకృము లై నయాని కౌ 

చరులను బెక్కుముంది నని + జం పను; 'కహవణపయ౯ దురాత్ముకా 

ఖరుండును సై నర్టియు క కముగ 4 శ్ఞాపతిచే వాతు'ై రి: రావణా * 

నురుం డది యాలకించి మది 4 బొప్పడురోవము పెల్లునం దగళ. ౯౪ 1241 

కే. దండకాటవి నాజన+స్థాన మెల్లం జెడియెంగద శంటికీ క్రూరు+ చేత ననుచు 

దగినమాయావాగంబయి + తరలివచ్చి, రాము వంచించి యాకేనిళమణి నీత, 

క. కానిపోయి; ననిందితయా, జనకజ వెదకుచును దాను + జని సుగ్రీవం 

డనువాన లేంద్రువనమానం, గని యాతని మిన, వరుని4గా గృహియించె. 

క, తరువాతే బరవురంజయమం దురుబలుండ” రామభద్ర + డొన బ
ాలి౯ 
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సీ అంత ను గీ వుని( యాజ్ఞ చేం గామరూపు లగుకో(తులు వేలకొలది యెల్ల 

దిక్కుల సీతను + దీ వృశౌర్యంబుల వెదకుచు నున్నారు; 4 వివులన యన 

యగు నామెకొజకె నేనడవిని సంపాతిసాధుభావణముల + నాగరంబు 

శక యోాజనంబును 4 జవమున లంఘించి వచ్చితి; నెట్టిస4 వ్వపువు, భాయ 

కే, కాంతిగలదని శ్రీరఘు+కాంతువలన, నిశ్చయంబుగ వింటినో 4 నెలత నిచట 
నవ్వయొల్ల ను గరుగుట 4 నాధరణిజ, నీమె నేం జూచితిని మదీ భీష్ట మల రె, 

క, అని యింతమా త్ర, మోగి, వన చరవర్యుండు పలిక్ 4 వాకన్టిము మతి బే 

నిని బల్క_కూరకుండెను, జనకజ యప్పలుకుల విని 4 సాషంత మలరలకా, ౧౬ 

క, ఇదియేమి యిచటనిప్విధి, ముదమొనర గంబల్కుసుగుణ4ముఖ్యు. డెవడొయిా 

యదనున నని విస్మయమును, మదిం గాంచినద య్య; నంతథమౌాననిపూన్కి౯. 

కే, కొనల వక్ర తగల్లిన+4కురులు వెలయ 

నై జముగ ీరుతం దగు+నాతికురులు 

గ్రుమ్హుకొనియున్న మోము నొ+4క్క్మ_ టను బె క్రి 

నెత్తి యాశీంశుపావృణతు 4 మెలమిం గాంచె ౧౭ 1248 

చ, జనకజు వానరర్ష భువచ స్తళిం జిక్కంగ నాలకించి వే 

కనుగొని దిగ్వదిక్కులను 4 గానక యొవ్వరి రామునందు నె 
మ్మనమును నిల్పి ధ్యానము సమంబుగం గైకొని సంప్రవార్ష ముం 

“నియం; దదీయవృశకుమున( 4 గామిని మూడ్కులం న్ ద్రవ “యాదృతి౯, ౧౮౪ 

లే, వెనం గ్రిందను బ్రక్కల 4 బాగుగం గని 
యాయచింతస్థమతి౯ గవీం4ద్రా భిమతుని 

వాయునూనుని నుదయించుశభానురీకి 
వెలు(గువానిని గనియ నా4వెలంది యచట. ౧౯౦ 1250 

ముప్పదియొకటవ సర్గము సంపూర్ణము, 

ఆ 3౨9౨వ సర్షము. 

=ంరఫిర్హూ సీస హనుమదు కుల విని ఛృమించుట. చైురుం- 

*చ, జనకజ యంతభూరితరు4 కాఖలయంతరమందు నీనహా 
తను వమరంగ నొస్పెడుస్మదాగతినూనునింగాంచి సాధగసం 
బున వాదయంబు బెగ్గిలగం + జోలంగ నింకనుగాంచె నాతండ 

గ్థునవసనంబు( గట్టుకొని 4 సొంపగు కాటు మెజుంగుపిండుదీ 

తిని దగుపింగళ చృవిని 4 చేజంలెం గన నద్భుతంబు గక. ౧ 1251 
యు 

* వేస్టితార్ధునవస్త్ర8 కమ్_ఆనిమాలము, సంవేసిరధపళవస్ర స్వథూోవమ్-అనివ్యాఖ్య. 



సుందరకాండము = 3 సర్గము. త్తం 

ఆం అట్లుమెజ యుచున్న 4వానుమంతు( శత్రీయవాది 

ఏ నయ మొప్పుచాని 4 వికసిత మగు 
న య్యశోకపువ్పు 4 మట్టికనుద్యుతి 
రయయలరం ద ్ పవోట4కాయులొప్ప. ౨ 252 

క, తఈరుశాఖాంతేరమందుం, బరఃగుచునున్నట్టి వాని త బగు గనియెం; 

బరమాద్భుత మందుచు: గని,కరము విచాకించె నిట్లుళఅగా. దనయాత్త్మ్య౯. ౨ 

క, బారా! భీతికరంబె, యారూపము చెలంగె, వాన4 రేంద్రు తను విదా 

జేరగరానిది చూడం, గా రాని దిచేల తోం , గడుశీతివమై. 3 1254 

క, అనితలంచి మరల దుఃఖం,బున నేమియు చెలియదయిస్టి; + భూసుక ఫీకిం 

సని జూలిపుట్ట రామా, యని సౌమిక్రీ యటంచు ఈ+నాంర్తిం బొగులుచూ౯. ౪ 

క, విలపించం జెక్కురీతుబ;, వెలందులు వినువార లనెకు4వెఆపువెయిక్ మొ 

క్కైలిమధురముగా జానకి, మెలమెల్లన నేడ్చె వగయు + మించుటవలనకా, ౫ 

క, తనకుం జెంశవినీకు౯ా భునతరుశాఖావిలీను 4+ గపికిలకుని నా 

హనుమంతు గాంచి స్వస్నమెయని మైథిలి తలంచె వార్తయద్భుత మనుటకొ. 

చ. తరణియు నంతం జక్క_ంగ స్మ్కదాగతినూనుని దర వకృసుం 
దరముఖు నూర నూనువచ4నంబు నె చేయనున్న పోనిం న్ 

శరమణుమం క్రి త్రి సాధునురిశకాౌలు రయందు వరిన్హుం జూచె ని 

క్క_రణిని రాముచా _రలం ద4గ౯ా జెలిపెంగద" యంచు లోలయె. ౭ క 

ఉ, జానకి యాక పి ప్ర వరు( థీ జక్క (ంగం గాంచి ఏకారమ్యాపముం 

దాను గనంగ మూర్చిలి మృశ+శ ప్ర ప, తికల్పయు నౌచునుండె, ఏ 

జ్ఞానము వాలసేపటికిం 4 జూనకు రాల విశాలనేత య 

వాషనరులహార్చి యెంచెనిటు; + స్వష్పమున౯ విక్భతంవుంనోంతిని౯, | 159 

ఉ. కంటిని శా, స్రసంఘుమునం + గానంయడుం, గలలోనం గో(తియుం 

గంటికి. దోంపంగాడదని 4 కొంచిన వారికి జూల కవ ముల్ 

వెంటనె కల్లు. గాన రఘు4ఏీరునకుం దదమ గ ,హోర్థమై 

వెంటనె యున్న 'చాపధరశివీరున కల్ల సుమి త్రపట్టికి! ౯ 1260 

క నాతం డ్రికి జనకునకుక, చీ తియ “నంధిల్లుగాక; + నితళార్తిని నే 

నీతజినుండుట నిదృయు, శేకెజంగునవచ్చు నిద్రశయిది కాకుంట౯. గొ 

క. కల రాయగూడదు కావునం, గలగా దిది నిద్ర కేగును[ఖంబున ననినళా 

విలసికవూర్ల నికాకర్కువలెం దగుముఖమొవ్వురాముశిభ్ ద్రుని? గనమి౯ = ౧౦ 

క నాకెట్లునిదృగలుగును, నాకెట్లు నుఖంబుంగలుగు ? 4 నాథునిసకతం 

బోకరు రుణానీధీ ! |! రామా యాకానల్యాకుమార | + యోరఘునీరా. ౧౭౪ 



150 ఆంధ్ర, శ్రీమద్రామాయణము 

క అనిబుద్ధి రానుమూ రినె, ఘనభ క్లీం దలంచుడానం 4 గడుందమి వాకస్టం 

ళో 

బునం జెప్పుచుండుదానను, ననుకూలముగా. దదీయశ4మగుకథని క్లే. ౧౦౫ 

. వినుచున్నడాన నాభ, ర్రనె తెలియుచునున్నదాన; 4 రాముని నెడంబా 

సినయదిమొదలుగ విరవాం,బున మన్మథ వీడిశీనయి + పొగులుచు నతముకా. 

. నాథునండె నామ4నం బింతేయుక౯ నిల్పి, తలంచుదాన( గానం 46 దలంచినశ్సై 

కానంబడెడునక్తై 4 పినులవినంబడుంగాని యిద్దినిజము గాదు తలయ. ౧౨ 

ఇచట నల్లడె రాము 4 నెన్నువానిని గనుచున్నదాననుగ ద, 4 మొక్కొ_దీతి 
బతింగూర్చి నామది 4 నలతిశయవ్రేమను దగు మనోరథమె యి4ట్ల గపడునటు 

లున్నదంచు. దలంచు4చున్న దానను, దాని కరయ రూపమె లేదు+ధరణియందు 

నేకారణమొ యిటు 4 లిటవినవచ్చుట కీవానకునిరూప 4 మి _త్తరువునం 

సే జక్క గా గాననయ్యం గీ థశవరుం డితండు 

సాయెదుట వచ్చి కనంబడి+నాండు గాని 

వేజు గాదు, వా చస్పలి4+విబుధవర్య 

శతధ్భతులకును నగ్నికి 4 సాం ద్రభ క్షి ౧౩, 1261 

- కరయుగముమోాడ్సి ('మక్కె_ద, వరకపి యీతీం డిచటికి + వచ్చి పలికి న 
ట్టరయంగ సత్యములగుంగా,క రహి తఫలదములుగాక 4 (క్రాలుతే ముంక ౯. 

ముప్పది రెండవ సర్లము సంపూర్ణ ము, 

33౩ వ సర్షము. 

శిశు హానుమంతు6డు నీతవృత్తాంత్ మడుగుట. ఛ్రైుధుం- 

. అనివచియించె నంతేట మావా త్తీరవి కము మొప్పువాయునం 
దనుండు వినీత వేషుండయి 4 తే త్తరువర్యమునుండి డిగ్గి యా 
జనకజదుస్థితిం గనుటం 4 జూలంగ దీనతనొంది వందనం 
బొనరిచి సుంత చేరంజని + యొప్పంగ శీర్ణమునం గరద్వయం 
బును ముకుళించి యిట్లనియ 4 నుద్దులుగు ల్కె డుపల్కు లొప్పంగకా. 3 

| *సరనీజ నేత్ర ముల్ వెలయ 4 జూలల్ మానినసట్టువ స్త్ర మా 

దరమున. దాల్చి యావిటపి4తల్ల జళాఖను గైగ్రహించి యి 
1 _ ఖ్ కీతాం మధుశయానిరా-అనిమూ. 2 కానుపద్మ విశాలాతీ క్లి ప్రకౌశేయవానిని, ద్రుమస్య 

శాఖా మాలంబ్య తిప్పని త్వ మనిందిలే-ఆనిమయా హనుమ ఇంతేకుయందే నీతయని యొజింగియు 

మరల చేల నీవెవతుకవని ప్రళ్నించె ననరాదు. నీతను దా'ెజింగినకై ' మాటలాడిన రావణుండని 
నంకయించునేమోయని, యామెనోటనుండియే బదులుచెప్నింపంగోరి యిట్లడ్గననియు నెజుంగుట 
దినిసారను, 



నుందర కాండము = ౩౩ సర్షము, 1వ! 

క్కరణిని నున్నదాన వొక4కందును బొందనిడాన వీవు నా 
కురుకృపం డెల్పు మెవ్వతవొ + యొక్కత వే యిటనుండ నేలొకో. ౩ 1270 

శే, వుండరీక పత్రంబులనుండి యలల 

చెల్లునం జిమ్మినట్టినీ+ రెల్లందొరంగు 

నట్లు నీకన్ను గవముండి + యా _రక్టిజలము 
కాటుచున్న చచెందునో4కరుణ జెపువము. ర [1271 

. అమరక న్వకవొ, నీీ4వసురకుమూరివో యకత్షుకిన్నరనాగ+రాతమసులయు 

గంధర్వ్య్రులయు. బు తి +కారత్నమనొ వీరియందెవ్వరికీ నీవు + సుందరాంగి 

వేరినదానవు! 4 నారీమణేే వసువా యుగుద్రుబయం దె4వరికి నీవు 

సంబంధురాలవు ! 4 బారుగా త్రీ, ! నీవ్చు చేవకవని నాను+దికిని దోంయ 

కే. చున్నయది; చంద్రునించాసి + యున్నతమగు 
స్వీర్లమును పి ప్డ్లి వుడమికి 4వ వచ్చియున్న 

సకలసుగుణాకరయును బే+జఃప కాళ 
వ్ 

యు నగురోహిణివా యేమి + యువివ నీవు, ౭ 1272 

క, సురుచిరగా త్రీ , నీవె, వ్వరిదడానవు? చక్కనగుచు + భాసిలునమయుల్ 

నిరుపమరీతిం దోంచెడుం, గరుణా ధ్యా! యసిఠనేత్ర 4 కడువడి౬ జెపుమూ. 

క, తెలియకగానీ క్రోధము, భాలయుటచేయాని నీవి భుండగుమునిరా 

_డిలకువసిమ్టునిం లోపము, గలవానిగంజేసి త్రి దశశకాంతాలయముళ.౮ 1211 

శే. వదలి పుడమికి నిత్తతి 4 వచ్చినట్టి 

యయ్యుమంధతి వగుదు వం+చరయువాండం) 

జారుముధ్యమరాజితా . + త్యాతలమును 

వదలి ఫరలోకగతుండై న + "వరతనయని. ౮॥ 1275 

క, జనకుని భా)కను బ్రా చాశే, శుని ఏీరలయండు నొకని 4 శుభగుణుని గుజీం 

చి నిరతీదుక ఖిమునొర'దెడ, వని తలంవగన య్య జెపుముళయతంజెవ్వండొకో, 

సీ, పట్టు లేడ్చుట చేత, 4 నిట్టూర్పువిడుచుట చేత భూస్పర్శము చేత, రాజ 

సంజ్ఞలు గలుగుటం 4 “జానరో నీవెన్న నమరనారివి కాద4టంచు* దలంతం; 

నవయవంబుల చంద + మట్టులె మంగళ కరముల " శ్రా ప్ర్రల4తణసమూవా 

మునుబట్టిమాడంగా 4 మను జేం దొ ద్రుపట్టవురాణేెవి, మజియును 4 రాజతసయ 

ఆ. వనుచు 'నాకుందోంచె 4 నాజన పసందు, ను నుండి రావకాసుశరుండు బలిమి 
ర 

బట్టి కెచ్చినట్టి + పఠమసాధిని సీత వగుదువేని తెలుపు + నుడుగునాకు. 

ఆ. భ్, డమగునుగాక + పరంగునీచె డై నము; మనుబజతరుణులంచు. 4 గనంగరాని 

భర్తా వా తే జమధ్యమేఆపా ల్ల లోకా వముం లోకం నకం 

లలి 

త్వ మనుళో చసి-ఆసిమూ. 



15) ఆం ధ్ర శ్రీ మద్రామాయణము 

చక (దనము, మాని సామాన్య వేషమి, వెట్టా యై రామ్మునింతివీవె, 

చ. మనమున నెన్ననిశ్చయమె + మానిని సందియ మేమి లేదు; నా 

విని రఘురాముకీ రృనము 4 వీనులకింవుగ కిన్నదాట వా 
ర నిరతచి త్తృయై విటవీ4$ శాఖల, కింద జెలంగునాంజ నే 

యుని గని యిట్లుపల్కె; వినుఖమోకపిస త్తమ! నేను భూస్థలి౯. ౧౮4 1219 

క. ధరణీపతిముఖ్యుండై , పరంగుచు విదితాత్తుండగుచు 4 భాసిలుచు౯ భా 

సురకీ ర్రిమొెజయు దశరథ, ధరణీంద్రునికోడలను, బ్ర, (తాపవిభాతి౯ ౧౫; 

క. అరిజనుల సె న్యమును ని,ర్భర తాపము నందం జేసి 4 భవ్యాత్ముండె " 

నిరుపమకీ ర్తికి జనకున, కురుకౌర్యా! తనయనగుచు 4 నొప్పెడుదాన౯, ౧౬ 
ఆ. వేరువీశతయనుచు. 4 బిలుతు, రామతిమంతు. 

డై సరాముపర్ని 4 నగుదు నేను 

బెండ్లియెన వీదపం 4 బీయమున దశరథు 

నింట ద్వాదశసమ 4 లేనుమిగుల. ౧౭ 12892 

క, మునుజాఖిలభోగంబుల, ననీశము పొందుచును గామి4+తార్థము లెల్లం 

గనుచుంటి నవలివత్సర,మున దళరథు. డవ్వనిష్టశథమునిసంయుతుండై. ౧౮ 

కె, రామునిమ్పకువంశహఖర్ష దుని బట్ట 
భంద్రుం జేయంగంబూ నె నాశపరమయత్న 

మునకు దగినట్టివస్తువుల్ + మొనసి కూర్చు 
చుంకం గై కేయి పతింగాంచి + యొప్పుదప్పి. ౧౯ 1284 

క, పలికెనిటు) రామభద్రున, కలరంగయ బట్టాభి పే.క4మగు నేని యింశకా 

జలముల ద్రాగను, దిన, భు, కుల 'వీయభి పేక మేయ్మగును ననుంజంప౯, 

క. మును నాకు వరములిచ్చితి, నని'చెప్పితివిగద ప్రీతి + యలరంగ నమ్మా 
టను వ్యర్థపణుపం దగ టే, వని కేగునుగాక రామభద్రుడు త్వరంగకా, 

చ. అనవిస్ రాజు గై కకును 4 నాదృతి మున్ను వరంబు లీచ్చుటకా 

మనమున నెంచి సత్యమును + మాననివాండగుటక రఘూ త్తము౯ 
వనమున కంవుమన్న ప్రియ4భామిని క్రూరతరా ప్రి యో_క్రిని౯ 
విని మది నేమితోంపమికి 4 వివ్వాలతం గనుచుండె నార్తుడై. ౨౨౪ ౨97 

సీ అంతట వృద్ధుండె +నవనిపాలుండు సత్యధర్యంబుల నెపుడు 4 తప్పకుండ 
జరపువాయ*ట యణస్సునం బొదలెడు *నగృవుత్రునిరాము + నార్తుండగుచు 
చేడ్చుచు మును పట్టి + క చ్చెద నేనన్నరాజ్యుము నాకు మ4రలనొనంగు 
మనుచు యాచించె; శ్రీ4యలరురాముండు తనయభి పే. కమునకం౦ కెశీనతిశయ ప్రి 

1ఏవ మే జీవితప్యాంతో రొమో య ద్యభిషి చ్య కే-ఆనిమా, 2 జ్యేస్టం యశ స్యీనం 

ఫుక్కేం రుద (న్రాజ్య మయాచరత-అ నియా, 
ఛా! 
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నే రామునాజ్ఞ దూతను, గా రామునివా ర్హం చెలుప4గా వచ్చితి. జూ, ౧ 

క, జనకసుతా ! శ్రీరాముండు, వినుమా కుశలముగనుండి + వివరింపుము జెం 
దనకుశల వా ర్త నీతో, వనితా ! ద్రవ న్ర్రవేద4 వార మెటు(గుటకా, ౨4 

ఆ. వేదవిదులయ౦దచుం 4 బెక్షయె తానయి, యెవ్వండలపనట్టి థీ యింగితజ్ఞం 

“డాజితనయుండు నగు4నారాఘవుండు తన, శేమవా ర్త నీకుం 4 జెప్పుమనియె. 
క. వనితా! గురులేజుండు నీ,పెనిమిటి కనుచరుండు మిగుల ియుండునునగునా 

యనఘుండు లక్ష ణుండా_ర్థిం,గనుచుళకొదలవంచి, మ్రక్కె_4గడుభ_క్రిమెయి౯, 

చ. వురుషవ రేణ్యు లై నరఘుళపుంగవు లిర్వురు కేమయు కుల 
పరంగుచునున్నవా ర నెడుళభవ్వతరో కుల నాలకించి య 
_త్తరుణియుం బ్రీతి నంగములు 4 తద్దయుం బొంగంగం బక్కా నిట్టులా 
వారివరుతో; “వ తాబ్బముల4కై న మనుషు్టండు పాాణయు క్తుండె౯. Xu 

క, ఆనందమొందు ననియెడు, నీనుడి లోక ప్రసిద్ద( మేయగు నిదియు౯ 

వానరవర ! నాపట్లను, గానంబడె సత్యమైన గతిగా నవాహో !. ౬ 1802 

క. అనె; భ రచెంతనుండియ, చనుదెంచినవానుమయందు 4 జానకి కచట౯ 

జనియించె నద్భుత వ్రీంతి నెలంతయు నంత వాయు దేవ్రతనయు(డుక్, ౬4 

క, ఇత లేతరంబు నమ్మక,ముతేగకా మౌట్లాడుటకును 4 మొదలిడి రంత; 

గృతవే త్త హానుమ *వారిగణ,పతి యప్పలుకాలకించి 4 పరమా ర్తితగళ్. 2 

లే. దీనయైయున్న డానకీ4 టేవికడకుం 
జనంగ మొవలిజె; నెం తెంతసన్ని కృష్ణ 

మునకు నాతండుపోయనో 4 దనుజుం డిట్టి 

తనువునక- వచ్చెనేమొకో 4 య నెడుశంక. లా 1805 
క, జనకజయు౦ గనుచుంజెను;, మనమున నాబేవి యే ము4*మాట లిశనితో 

డనుబల్కీ_తినే, తగునే, యనుచితమా.గాజె యిది: 4 యారావణుందే. fu 

క. రూపాంతేరమును డాలిచి, యీపగిదిగ వచ్చె నిప్పు * డిచటికనియె; న 
ట్రాపడంతి శోకకర్శిత, మె పట్టుకొనినమహీరుశవోయతశాఖకా, ౧౦౪ 1807 

తే. విడిచి యాయనవద్యాంగి 4 పుడమి. గూరు 
మండె; నాదీర్ణ బాహుం డట్లుకుతరమశగు 
వగను గుందుచు ఫీతివిశవకశయునగుచు 

- నున్నయాజానకింజూచి + సన్నుతించి. ౧౧౪ 1808 
క. వందన మొనరిచె నట నా సుందరి భయవివ్యగాలయయి + చూడకయే యుం 

డెం; దగ శళిముఖ నీతీయు, వందనములు చేయుచున్న 4వానిC బవనజాకొ, ౧౩ 
భా అనే డీజానాల ద 

1 దొళరధ్రీరామః-ఆనిమాలము. అజమహవాోరాజుకొడుకు ఆబి=దళరథుండు. 2 ఏతిజీవలత 
మానందో నకం వర్షళతొదపి-అనిమూాలము. 8 హనుమాకా హరియూాథపః_ఆనియాలము, 

am 

| 

ww 4 
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క కని దీర్థ్ ఛాస్టసంబులం, డనవగలం దెల్పుకొనుచు. + దతమధురతర 

స్వనమలర నతనితో ని, ట్లనియెను; మాయావియెన 4యుసుకుడు నక్నుళా. 

క, ఇంతకుమునువే యిచటణికిం, బంతంబున నేగుడెంచి 4 పలికె దుకు కుల్ 

సంతసమలగల నీశను, వెంతయు గ్రృహీయించి వగఎ 4 నాను మరబకా, 

క. *కలిగించెడవో నన్నా, పుణముంచు టమంగళంబు; 4 తోరపుశ క్రి 
జెలంగుచుం దనరూపము నిమ్ముల మాజుపడంగంజేసి 4 మూర్థతమిజిక్. 

ow సన్నా ీసిగాపంబు 4 సరగున భరియించె యాజనస్థా నంబు4నందు నాకు? 

గనంబడినట్టి యా4వనుజుండ పెనీచ్చ; కామహాపుంకవు4గాన నేను 

పవాసకృళశనయి + యొక్క_రీకింగ దీననె నై యున్నదావ నశహోరష్టిదు-ఖ 

ములనొందుదాన ముశరలనిట్టినన్ను దు-ఖార్ష నమగ్నగా + నరయకీవు 
తే. చేయుచున్నావు, నీకిది + న్యాయమా నె? 

వనచరా! నిన్నుంగనుచు శం4కను గనుటయు 

యు క్షమేకా ద దేలనళనొగి నిను. గన 

మదిని సంతేోవ మలరుచుశన్నది నిజముగ ౧౭|| [913 

చ, వనచరు రాముదూతగనె + వచ్చుటయే నిజమేని నీకు శో 

భనమగుంగాక నిన్ను రఘు(వర్యునిగాథలు వ్రీతినించుం గా 

వున నడుగందలంతు రఘు4+భావణుసద్దుణ రాజి నెల్ల నా 

కు నెజటుంగ6ల జెప్ప్తుమూా, తటేనిశకూలము నీటిజవంబులాగురీ 

తిని హారియించెదీవు కడు6 + దీ వముగాం గపివర్భు: నామది. ౧౯ 1814 

క్క చిరకాలము రాముని విడ్కికరము ఏవగంబొందునేను 4 గలలో రఘుఖభూ 

వరకులతిలకుండు పంపిన, వారివుంగవు: జూడ నరర్హళనై తినిగా చే. ౩౦ 15 

క. కెరా! కలయెంతసుఖా, ఛారంబోో స్వప్నమందు. 4 దరణేకులవిభు౯ 

శ్రీరామువీరుల క్షణు, నారూ ఢిగ. గాంతునేని + యా ర్త గననుగా. ౩౧ 

ఆ. స్వపష్నమునకు(గూడ 4 భర్తకువలెనె నా పై పె నిమచ్చరంబు 4 గానలటెడు? 

స్వప్నమనుచు వీనిథసాష్టంతమున ౯ నేను దలంపం జూడంబడిన4గలను గోలి. 

క. కలుగదు మేలేమాత్రము, కలుగుచు నున్నయది నాకు 4 గడుమోదం చి 

మృుల నిప్పుడు; పతికళలం, బుల వినం గోరుచును జింతే4బూనుచు నుందు౯. 

కే, అట్టిచింతయె యీరూప 4 మంది క్రాంతి 

గలుగం జేయుచు నున్నచో+ గాని శే; 

యుపవనించుట ఛాతువ్ర 4 లొగిం గలంగీ 

వాతవికృతిని గల్పింప శ వరుసనిట్లు. ౨3 1319 
HU PPE న ౯. 
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క, మనమున దోంచుచునున్నదొ, క్న ను న్గాదోద్భవంబు+గాందగు భృ మయో 
విను చుందుము మృగతృన్ని క, లననట్టు లె యొక టికొకటి 4 యగ పడెడునాఖో. 

వీ ఉన్గాదమిదియని 4 యూహిం౦పంగారాదు దానిచందముగనె + తనరు, జి త్త 
విభ్రాంతి గావున 4 వివరింప నున్గాద మే కానియపుడు నా4వ్భాదయ మాహా 
మునుగాదు మజియుం దక్కిన రెండునుంగావు నన్ను నే నీకవీథనాథుం జక్క 
గా నెటుంగుచు నున్నశదాననే; యనియిట్లు పలువిధంబుల భూమి4పట్టి వాని 

వే. యందలి బలాబలంబుల 4 నరసి యవల 

గామురూపులు దనుజులు 4 గాన నతని 
'రావణునిగా నె తలంయె; నా+రవుణి నింవా 

మధ్యమయు నిట్లుతలంచి య4మ్లారుతి. గని. ౨౬ 183 1 
క. పలుకక యూరకయుం డెను, వెలందియభిప్రాయ మిట్టి 4విధమనిలోనం 

దలవోసి హనువు యామెచెెవులకుకా విందుగంజెలంగం 4 బోలుపలుకుల౯ా. 
క, జనకజకు వార్ష మొదవం, గనుబేయుచు. బలికె నిట్లు4గా; రాముడు నూ 

రషనివలెం దేజన్వియుం జక్కనిచం ద్రునిమాడ్కి. లోక4కాంతుండు సుమ. 
న్సీ యక్షేశ్వరునియట్టు + లఖలలోక ములకు. చారాజరాజు, మా+ధవ్రునిభంగ 

కౌర్యసంపన్నుండు 4 సత్కీ_ర్తిమహితుండు సురపతి బేశ్తికు4 కరం సత్య 
వాదెయు, మంజులశభాపీ యు; మూ _ర్తిమద్దర్చకురీతి సౌం+దర్య శాలి 
మనమున కానంద$మునుశూార్చు వా(డును, గాంతిమంతుండు; తగు+కారణముల. 

కే, దనదుకోపంబుం జూపునా4తనియనుర్థ 
మెప్పటికి సార్థకంబ గు నెవండు క్రోధ 
మందు నవ్యాని౭ బ్రవారించు 4 న వని వర్యు. 

జై మహారథుండయి యెప్పు 4 డలరుచుండు. 304 1824 
తే, ఏమహోత్తుబాహుచ్చాయ 4 నెల్లజగము 

లాశ్రాయించి చెలంగునో 4 యట్టి రాముం 
గపటన్భుగరూపమున నా శృ4ముపదముననె 
యుండనీయక తొలగించి 4 యుద్ధతింగొని. వెం 1325 

కొ. నిను నపవారించి తెచ్చిన, దనుజునకుం గలుగనున్న 4చారుణప్రబముం 
గన (లను; స్వల్పకాలం, బుననే వీర్యాధికుండగు 4 భూపతిలకుండుకా, 33 
అని గోపంబున జ్వలియిం,చు నిప్పుకలరీతి మిగుల 4 కోధిలుచాణా 
భినివై చి దనుజు-జంపును వినుమా యా రామచంద్ర4విభుం డనిపె నను, 

క, చనుబెంచితి నీకడకా, తనిపనుపున్వ నిన్ను బాసి 4 ధరణీళుం డిం 
తేనరానివగలంబౌగులు చు, జనకజ! యడుగుమనె. నీకు(శల మాద్భతితోకా. 

క, గుకుబావుడు కేజస్వీయుల దరుణీమణి, యాసుమి త్ర $తనయు(డు వార్థ ౦ 
బఠరుదుగం దల్లికి( గూ ర్చెడు, వురుపో_త్రము( డతడు నీకు 4 బొలథతి భక్తి 3 
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ఆ. వందనం బొనర్చి 4 బాగుగ నీచ్నేవు 
మడుగు మనియె; వాన4రాధిపకియు 
రానుచంద్రు,సఖుండు 4 భీమవి కముండు సు 

గ్రీవుం డడుగు వునియె + వమేమవా క్త, 3౬ .330 

తే. రామసౌమి త్రినుగ్రీవు + లోమహీజు 
ప్రతిదినము నిన్ను సఃరియించుశవారు; తల్లి 

దనుజవళవ రిని వెయయు్ఫ్ + దై వకృపను 

బదికీయు న్నావు జానకీ ! 4 పలుకు లేల. 32 138 1 

వీ. రాము మహోాబలు4సౌమి త్రీ, వనచరాంతకమున వబకును4 చ్రా ముపత్వ 

శాలి సు గ్రీవ్రని + సత్వరముగ నె శాంచంగల; వేను గీ+శపతిమైన 
సు గ్మీవుమం త్రి *నా4కుగసూనుంయను వాను గుంతు, డన్వా(డను(మహి కవార్థి 

దాటి యాఫ త్తవ4తల్లజంబును బొచ్చితిని; నేను విక్రమం+బును డగంగ 

కే నాశ్రయించి *దురాత్ముకా4న సురవరుని 
తలను గాలిడి నినుజూచు4కమిని నిటకు 

వచ్చినాండను; న న్నెట్టిళవానింగాంగ 

శ్రూంతినొం చెదవో యట్టిశవాండ: గాను. రోం 1882 

క, కనుకనె యాశంకను నీ మనమున విడనాడవలయు 4+ మానిని నామా 

టను వినుటయందు శృద్ధను: నునువుము శామాట నము 4 ముద్యమమలరక. 

ముప్పదినాల్లవ సరము సంపూర్మము. 

కెళ్లి = వ సర్షము. 

యుడు నానుమంతు(డు రామునిలకణ ముల జెప్పి వీపను నమ్మించుట, యహ 

చ జనకతనూజ! యాప్ట్లనగ4స త్రము జెంతయు భక్తీిమోజుం జె 

ప్పినరఘురాముసత్క థను $ బ్రీతిచెలంగంగ విన్నయంక ని 

ట్లనియె మనోజ్ఞ వాక్కులను: 4 నార్య! రఘూ  శ్రేముతోడ నీకు నెం 

దునలరె సంగమంబు డయతో నెజింగింపుము నాకుం జక్కయగకా ౧౪ !8లికీ 

£3 ఎట్టులత్ముణు చెబుంగుదు 4 వెట్టునరుల 

కటవిచరులకు సంగమం + బల రె; బ్ఞవగ 

వర్య్థ! రామునిగుటు తు లెళభ్భ్ళంగి నగునొ 

యతనికేమ్మునిగుటు తు "లశయ్యవియొ చెపుము. ౨౪ 

క, వానిని వినిన౯ దుఃఖము, నేనొందను; రామమ్తూ_రి$ కె ట్రవయవసం 

స్థానం ఖలగునొ యాతని జాన గురూపంబ దెట్టి(¢చంద మొ వెపుమూా. 3౪ 4366 

1 ఆకుగతూనుండనుపొ మూపు (తుడు. ౩ కృతా మూరి పద చ్యాసం రాషణస్య దఊఠా 

ల్రనః, త్వాం చదష్షు ముపయాతోో 2..వామ్-ఆసాతూ, 
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క 

(WU 

1 అరయ సుమిత్రావుత్రుని, కరములు నూరువు ల వెట్టి4క రణిం జెలంగునో 

కరుణించి తెలుపుమా యని, తీరుణీమణి పలుక శ్వసనథతనయు౦ డంతకా, 

క, రామునిమూపవిలాసము, లేవూడ్కి6 జెలంగునట్టు లేవివరింపం 

జే, 

UK 

జాముదిం దలంచి యిటనె:, నోమానిని! కమలనేత ! 4+ యొస్పుగ నన్ను౯, ౫ 
య (UU 

రాముదూతగ నెజింగయు 4+ నీమెయివిధి 

వశమునం బ్రృశ్న్ చేసెదు+భ ర్రయును ద 

దనుజానియు నంగచిహ్నంబు+లను దగం౦ంగ; 

నెర! తద్వర్ల నము చేయ+నయ్యు నాకు. ౬ 1339 

2 నయేగుజుతుల మును స్కీ వాయనఘులయందుం. గంటి 4 వాచివ్నాముల౯ 

నాయెజింగనంతవట్టును, నీయడ చెటి(గింతు వినుము 4 హీత మలరంగకా, ౭ 

వీనమా నిక :==- 

అద ర్స్ వ అల శ న అ అట శ్రీ రాఘవుడు సరసీరుహేతణుండును, సర్వసత్వసాప్రంత4సం ప వార్ష 

దుండు), ఛారుసుందరాం$గు (డును, దావీ ణ్యాదిసకల గుణా లికి జలధియగుచు 

జనియిం చెంజుమ్ము శ్రీ+జన కాత్త్య జూ! 'తెజమునసూర్యతుల్వు (,దో4ర్పునంబుడమికి 

సముండు, బుద్ధినిబ్బవహా4స్పతిసమానుండగు యశమున శతమఖు4నట్టివాండు 

జీవలోకమును రశీశీంచెడువాండగు, బంధురతకుండయి 4 పరంగునతండు 
త త్రియజాలికిం 4 జూలీనవృ తిని నా శ్రృమధర్తాళి + నరసి ప్రోచు 

చాడు, శత్రువులను 4 బాజందోలెడువా డు; భామినీ ! జగమునం4+బరంగునట్టి 

మర్యాదలను దాను4మానక యాచరించుచు నెల్ల రును జేయు+చును జెలంగు 

నట్లు చేయుచునుండు+నమల కాంతియుతుండు సాధుపూజితుండయి4క్ మును బొలు 

వాస్త్రో క్షరీతిని 4 స్వకళ త్రమునుగూడి బ్రహ్మచర్య వతీ4పరుం డనంగ [చు 
సత్కీ_ రి గనువాండు 4 నాధూపకారజ్లు(, డాయాయికొర్రాళి 4 నాత్మనెజింగి బ్ స్త శీ ఆశి 
వాని హేతువులను + వానిఫలంబుల తత్వం బెజబుంగు న4తండు సుసాధ్వి 

యన్వీతుకియుల ద్ర యిథయక్సైవార్హ్రయు, దండనీతియు నన యడు4నృపునివిద్య 
లందు వినీతుండై ఉయలరుచుండును, ద్రావ్మాణుల నుపానసించు వి4న్యలనుమేటి 

శీలసంపన్నుండై 4 చెలంగు, సజ్జనులందు వినయయు కుం, డరి+పీరనృుత్యు 
వగ, యజు ర్వేదంబు + నంతయు. జదివిన వాండు, వేదజ్ఞుల $వలన మెప్పు 

గన్న వాయడగు; మజటి+సన్ను తాంగిరొ ధను కేదంబు( దక్కి న4వేడములను 

వేదాంగముల నేర్చి4విమల పాండిత్యంబు వెలయ(గా, నిపులాంస4ములను,దీ క్ట 

1 కీన్భళం తస్య సంస్థానం రూపం రామస్య కీద్భ శం, కథ మూరూ కథం బాహూ లక్ష ! 

లాస్య చ కంస మే-ఆనిమూ, సంస్థానం - అపయవసన్ని వేళః, రూపం ఆకారః వర్ల 8 కాంతిర్వా-అని ” 

వ్యాఖ్య. 2 లశ్నీతౌని విళథాలాశీ వదత శక తానిమే-ఆనిమూా . | 
| nu 

ge 
' | | 

' 
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జాసాూుువులం డనగు4వాంయడు, కంబు గ్రీవుం డరితుభాననుండయి త యలకువాండు 

సంధిబంధంబులు+చక్కంగా నమరంగం దామా,ముండై పజా+శతియెజుంగం 

శే, దగినవాండయి, దుందుభి4ఢ్వనిసమాన 

కంఠరవమొప్పు, సున్నిగ్గ4కాంతి వెలయ 

చౌరువముమోజు సమమగుళీవపువు శ్వా 

సమవిభశకాంగు(డై యుప్పు+ శౌర్టిమతను(డు. ౧౬ 1311 

సీసవమూా లిక $= 

కట్టు నీమూండును + గ్రాలు స్థిరము 

లయి, కనుబొవులును 4 నక్లుమువ్క_ం౦బులు, 

చావువ్రు లీమూండు శ పరంగుదీర్ట 

ములుగాంగం గేశా ౫ ములు, ముష్కములు, జాను 

వులు మూండు సమములై + వాలుచుచుండుం, 

గమనీయమైన ,క్రీ4+4గడువును నాభియు 

వతుంబు మూండును 4 వజలు నున్న 

తములొచు; మజియు నేక ంబులచివరలు, 

హా స్తపాదతలంబు$ల క్ల నోళ్లు 

మూం-డుతొమ్రుములయి + మొనయుచుండును; మతి 

పాద రేఖలు, కేశ4వరము లబ 
ల దానా 

* శ్రిఫ్థిక చ్రీవృలంబళ్ళ్చ క్రిసము చ్రీగు చోన్నతః ,,త్రిత్శామ్మ, స్రీ చ స్నిన్ధోగంఫీర స్త్రీషు 

నిత్యశః. త్రివలీ నాం తవనకే శ్చతుర్వ సింగ న్తికీర్ణ వాక్ , చతువ్ము_ల కు న్తేఖ శ్వతుషీ. షు. 

క్చతుస్సమ౭, చతుర్తకసమద్వంద్వ శృతుకంస్ప క్పొతురతిః, మహోష్టనాను శా సళ్ళ పంచన్నీ స్థోస్ట్రపంకో 

వాక్.దళపన్లో దళబృహ త్రిఖి ర్వాఫ్రప్లో ద్విశక్ష వాక్, షడువ్నతో నఐతేను డ్రీఖి ర్వా వ్రిప్నోలి 

రాభుషక-ఆనిమాలచు, దీవికి వా్యాఖ్యాలేలు వ్రానినయర్థి చే యిట సీసమాలిక యందు. జేర్పం బడిన 

దనియెజుంగనగును. కొందటు ఈళ్లో కా మే తెవింగింపపుయుం గాని దానిని వి స్తరెంచి తెనింగిం 

పరాదనియు,. ఆట్టు తెనింగించినచో రసగోంగ మాగుననియు, రామా యాణమా నకుల శావబ్టక్యవానియే 

సంధవించునని యు, నాచిత్యహానియు( గల్దువనియు నింక మ "నెన్న రారా ఇకునర్భ ములు గల్డున నియం 

శెప్పుడురు. వీత వచ్చియున్నయిాదూత మగండు పంపినవాండా? లేక రావణుడే యిజ్టిళమాపమానం 

దనను మోసపుదచృుందలంచెనా 7 యని యనుమానించి నీవు రామదూత వేయెన నామ నిల కణమా 

తల్లివి ? శామజండి యగుసామి చ్రిలత్షణము 

యిట్టడుగుచున్నదని యెచింగి కత్రి న్థిక స్త్రిప్రులంబక్చో. ..... ... ఇత్యాదిక్లైక 

గూఢముగాల జెప్పెను. . అట్రితావ్రలను దెనింగించినపుడు. *ఈయిీయాప రకుపమోలు 
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లింగము ముండు చెలంగును నునుపుగా; 

స్షీరగలి నాభులు 4 వజలుచాల 

గంభీరముగం ది శేశఖలు భాగ్యచివ్నాంబు 
3 కంఠమున నొప్పు 4 నతండు వెలయు; 
యై 

_స్తనములు, నై కుశచంబులచివకలు, 

పావన రేఖలు మూండు 4+ పరంగులోంతు 

గాయ నాతనికిని, 4 గంఠ, లింగములు, జం 

భఘలు, విజుందులు వ్రస్వ4ములుగ నాల్లు 

తనరారు మూండుసు+ళ్ల ను గాలి, సమముగా 

వలయంబుగా, నాతథప త్రమువ లె. 

గడువి కాలమున 4 గనంబడునాతని 

తలయును; నముజియు నా+కనిమనోవా 

రాంగుష్టమూలంబు4నందు నాలుగు నేఖ 

లలరారు; భాలంబు4నందుం బౌడ 

తలముల, మజివా స్తథతలముల నాల్లు రే 

ఖలు (శ్రాలుచుండును; 4 గాయమెల్ల 

మళ్షరత్యంగుళ+సమపరిమితమయి 
కొనయబడు; నాతీని(కరములు తొడ 

లై జానుదీయ + మారీతిం బిక్క_లు 

నాలుగుసమముగా( 6 గాలుచుం డు; 

నాయునికి నెలేంగి మాటలాడికమ్మ ని పంప(డని కలంచి మాటలాడియె యుండదనియు, నట్టితావుల 

నే గూఢముగా నుంచుట మేలనియు నారిభౌవము. ఇంతియగాక భాహెవిశేషము పాఠతోఃచిత 
ముగా నుండవలయు, రహస్యము లె లకే యుండవలయుననియు వారియాక యముని తేలక మానదు. 

ఇట మహాత్తులకు సమాధానముగా నిట నాలుగుమాటలు (వ్రాయుట యనపసర వేంయొనను 

(వాాయవపలసివచ్చి నది చృశ్న మొనరిం చిన సాధ్వి శ్రీ లోకపాసని నీత. పృతివచన మిచ్చువా+డు 

సకలశాస్త్ర వే క్ర పకమభ కుడు, జ్ఞునభనుండు నగుహనుమంతు డు. కాంబట్లి కహస్యవిష యములః 

'కాఢముగ సే. జెచ్పందగియుండును, తెలియందచగియుండు ననుటక న్న వెళ్తేతనము వేజు౫ లేదు. ఆటు 
ళం 

పానుమండునినో ట వాలీ కి చెప్పించిన నుచితజ్ఞాండగుకవి యనంబడునా ? యని, పృక్సించుటయా 
© 

నజూనము. ఈ క్రిందివిషయములు వరికింపుండు. ఈస సర్త్మున నాల్ల వళ్గోకము న డీకసోట కవి (కన 

యాయూ? కథంభాహూ ? లత్ముణస్య చ శంసమే” యని పలికించెను. ౩ెర-వ సక్తమున కాకాసుక 

పృత్వాంతేమును జెప్పుసమయమున “సమాం దృ స్తా మవాబా హు ర్వెతున్నాం స్ట సనయోా సదా” 

యని చెస్పించెను. అందే “కేన తే నాగనాసోరు వికకం వై .సనాంతకరంి” ఆని రాముడు తనను 

బ లుం చినట్లు వీకనోటం బలికించెను, 1 లతృణునితొడ లెట్లుండును ₹ ఛాహువ్రు లెట్టివి రి నావ 

నోములు ఏీజంబడి గాయము గనంబడనుండలశా నామహాబాహ్పువఐగురాము (డు చాచి తి ఫనుయు.. 



సుందర ౪ ౦జంయె = ౨౪4 అలలు, 

~నుబొముల్ మతి నాసి(కాపుటంబులు, నే త్ర 

ములు, శ్రో, తములు, సెద(వ్రులును, జూచు 

కములు, మోం౭చేతులు+ను మనికట్టులును, మాం 

కాళ్గును, మువ్మ_ ముల్ 4 కరటితలములు 

పానముల్ విజుందులు + బావున్రల్ పచునొట్లు 

సమములై యొప్పును + జూరురీతి; 

దంష్టాకృతిం దగు4దంత చతువ్మ_ మా 

తనికి నొప్పారు; నాశండు వృషభ 

సామజపంచాస్య+*ా హ్టూలములరీతి 

గంఫీరగ మనంబు. 4+ గలిగియుండు() 

బెడవ్ర లెజ్టింగందగీ 4 వెెలయుపింబపలంబు 

వలె నొప్పు; వహానువ్రలు 4 బలుపుగలిగి 

యలరారు; నికుదయె + వెలయునాసికయు; నే 

శ్రంబులు, దంతముల్ 4 రమ్య చేహ 

చర్మ, మంఘు?లును, గే4శంబులు నై దును 

నిగనిగలాడుచు + నెగడుచుండు, 

తొండముపంటి వొడలుగలయోసీతా ! క్స్ _స్తనములనడంమ నెపం డిల్లువీఆ ము ? ఆని పెనాని 

యరములు, 
చి 

పెళ్లోకములు రామాయణమున నున్నవని స్పష్టైముకడా ? పీప్ విదుషీముణీ. హనుమ ఆప్పటేకి 

సీఠదృష్టికిం నా క్తేవాండు. సీతది త్రీమున నీఠండు రామదూలేయా ? భామహండా  యనుసంకే 

యము వీడలేదు. ఆట్టిఘట్టమున నామవాపాధ్వినోట ముహాకవిశిరోనుణి యగువాల్శీకి వామలుంది 

తొడ లెట్టివనిప్రశ్నించివట్లా చెపి ్ పనా౭డుగదా ? హోపురుషునియొ దుట తవళ్ళర్తి తనతో “చేనుకు 

నొండమువంటితొడలుగలదావా ! యని పిలిచి సీ సవమ భాగము వెవంచంలిజనుగో అని యడీ! 

నట్లు సీతనోటం జెప్పించెను. ఈకారణములంబట్రి వాల్మీకికి నుచిరేజ్ఞాతే లేడనుట యు క్షమా ? కలదని 

ఇప్పుట న్యాయమా 2 ఇ-పైన్మియోతావుల సిట్రి వాక్యములు గలవు, వానిం జాపంమూానుకొ నుట 

యా షేపకులకన్నవెల్లితేనమే. సమాధాన మిట్టువెప్పందగును . వీత “కీకృళం తస్య సంస్థానం యాహు 

రామస్య కీద్భళం, కథ మూరూ కథం కాహూ లక్ష్మణస్య చ శంసమే” యభుక్లోకే యూభమా 

మను జూచి ,ప కి ఆపలేదు. పహానుమంతు(6డును , ఈ త్రిస్థిశ స్త్రీ పృలంబళ్ళ. =... --కాఘవ
॥.” అసి 

న్లోకమువ బదులుచెప్పలేదు. దుఃఖసాగరమున మునింగియాన్న వీరే హనుమంతం 

కుక లఅవాకాస్తతిని నాలకించి యించుక యూరాజడిల్లి రాశ్నుసమాయ అమసంక య
య 

ier 
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నతనివెన్నును, మేను 4 నంఘి?క రాంగుళుల్ 

కరనాని కాములు 4 కర్ణములును 

బురుషోావయనమును 4 బొడవ్రగా నుండును; 

నాస్యము, నోరును 4 నవ్నీ, జివ్వా 
లును బెడన్రలు, చన్ను+లును మజిదవుడలు, 

కరపదనఖరముల్ 4 కమ ద్రీత్రి( 

బదియును బద్య ౦బుశవలె నొపచుండును; 

దలయు, శ తః లలాట4ముల్తు గళంబు 

వక్షంబు, వృదయరబు, + కుశీయు( బిజుంచులు, 

పదములు, కరములు  పదియు. 'బెద్ద 

విగనుండు; యశమున 4 విపుల తేజంబున, 

సంప త్తినాల్లు దెళసల నతండు 

వ్యావించియుండును 4 నాతనిదంతముల్ 

కనులును, చెల్ల గాం 4 ఎ్రాలుచుండు(; 

గక్ష౦బు, కుశ్నీయు 4 వతు౦బు, నాసయు, 

స్కంధ, లలాటముల్ 4 కానంబడును 

గినవిషయములా విడువక చెప్పి నమకము పుట్లించియుండును. ఈ ఘట్టుమున( గవిశిరోమణియగు 
వారీ కిమహర్థి మహాప్రురుషలత్నణమ లన్నియు రామునియందున్నృట్టు వానుమన్ముఖమునల బల్కం 

వె వానియా మును జడువరుఎకుం చెల్బుట కవికిం గ రపష్యము, కాని యారహస్యమును రహస్యము 

గానే యుంచవలె ననుట పాడిగాదు. దీనిచే వాలీ క్రి యూుచితజ్ఞాండు కాండని తేలుచేమోయని భీతి 

నొందుట వెల్లితనమయు, మణేయు మూర్చ భాఎముగలి? జ్ఞా ననిధియగుహనుమకు ఈనూటచెప్పిన 4 గొంప 

మునులపనని లీతియుండదు. పుట్టుసన్మా ఖ్ యనయిడు కీ శచుచ్చంకకభగ వచ్చా దాచార్యులు సాంద 

ర్యలవారియందు “క్యణత్కాంచీ దామా కరికలభకుంభ_స్తననతా పరితీణా మధ్యే పరిణతశర చ్చంద్ర, 

వదనా” అని శ్రీపరమేళ్వరిని నుతించెను. స్తనముల ప్కస్తాప మాసన్నా్యనీకేల? యని చుశ్నింపరా దు. 

నిష్కుల్మషహృదయులగు పహూనుమత్పఏఛృతుల కటితావుల "నేదియు6 దపూగా6 దోంచదని కొందజు 

సమాధానము చెప్పుదురు. ఆది న్యాయమే. అయితే తెనుంగున నట్లితా వుల+ గవి జాగరూకు?డై 

తేట కెల్టమగుపదములతో గాక యించుక గూఢము గానున్న పదములతో నా యర్లమును జెప్పనలయు 

ననుకు సర్వసమా నార్హవిష యము, న్యాఖ్యాతేలభావము కవిది కాకపోవచ్చునని పలుకుట మూర 

పద్ధతి యనవచ్చును. ఏలయన ఛాళ్లోకమునకు నర్హ మేది మైనం జెప్పిన నది కవిదని యొట్లు నీకు చెలి 

పినదని చుక్నోము రావచ్చును. ఆప్పుడు నోరుమూసీ కొనక తప్పదు. కాబట్టి వ్యాఖ్యా తేలయభి 

ప్రాయమే లేకున్న రామాయణ మింతప్కాళ స్త బ్ర్మును జెందయుండదు. దొనియం దిజ్రిరవాస్యాగ్థ 

ములు గలవని తెలిపిన వారు వాలి. ఆమహాత్శులభౌవములను 'చెను౧పన6౬ జెప్పంజాలకపోతిమని చింతిల్ల 

వలయంేగాని యేలచేర్చితిమని దుగిభింపరాదని పాఠకు లూహీంతురుగాక. ఇట్రియాతేపమాలకు 

సమాధాన మింతకన్నం బెంచి వ్రాయుటకన్మం బెద్దల నడిగినం చెలియునని చెప్పుటకూడ స్తసమేే 

ఇరుసి తె సో (ఇెడిని, 



OX 

క 

క, 

నుందరకౌండము = 3౫ సర్గము. hg 

నున్నతేంబులునయి; + యొప్పునంగుళి పర్వ 
ములు, కేశములు, రోమ4ములు, నఖము*ా 

చర రలింగ ములు. మోాశసంబులు, దృష్టి బు 

ద్దులు , సూక్ష్యు ములగునీ+కోొమిదియును; 

నతండు పూ సార్టన్లనే4ధ్యాహ్నావరాహైంబు 

లను మూంయడయకాలంబు4బను దగంగ 

ధర్మార్థ కామముల్ 4 కా నాచరించును, 

సతస్టధర్మప పరుండు 4 నిత్టబడ్యు 

అజ ఒక 
. గల్లువాండును, ద్రవ్ధిసంశగ్సవా మొన నర్ష్చి 

డాని సత్పాత ముబ కెల్ల + దానమిచ్చు 
తో ణు 

వాడు చేశకాలంబుల4వై ఖరి నెజి 

గంగం దగువాండు శ్రీరఫఘు:4కాంతుం డుర్వి. ౨౦౪ 1912 

. జనులకు నెల్ల 6 వీ, యంబుగ, ననవరతము మాటలాడు4నా శ్ర్రఘుఖూ 

పుని సవతితల్లి కొనురుం, డ డనిమొన నోటమియెలేక 4 యలపంజుమ్మో, 3౧4 

అనుకాగంబున హపం,బున6 దక్కి ననుగుణవార4మున నాతండు రా 

మునివంటి వాడె తల్లీ, జనకసుతా వినుము పుమవశస _త్తములగుచుక్. 9౩ 

ం అనివాకేవికృము లగునా,మనుజేం దృజులిర్వు కెవుడు 4 మాననివూని| ౯ 

నినుజూడ నాతురంపడు,చును భూస్టలిన్మా వెడకు4దుక౯ా వళపాలై. ౨౩ 1845 

తిరుగుచునుండంగ నొకచో, ధరణీధరని*టమం దుః 4 చల్లి మానో 

బరా సమాగమ మారఘువనులకు; నాసోదకులొగి 4 వసుధ నినుం గవ, 

కే, సంచరించుచు. బోయి భా+స_రతనూజు 

క 

క 

క 

చ. 

భా క కాగాక. 

వనచ శేంద్రుసు గీ వుని + వాలియనెడు 

నృగృజు(డు ఏ రాజస్టముననుండి + యవల దోయ 

నన్నభయమున మిక్కిలి 4 యార్శం డగుచు. ౨౯౪ 1817 

శరువరగణసంకులమై, పరం గెడునా శర మా కళ పర్వత పాం 

తరమున నుండంగం గాంచిరి, తకుణే ! వ్రియదర్శనుం డథతం డగుం జూరెూ. 

తనయ గ్రజొండు రాజస్టంబుననుండంగ వలదటంచు.! 4 బూనికం ద్రో-యక 

జనుచెంసుసత్యనం గరు, వనచరపతి మేము కొలుచు4వారము తల్లీ . ౨౬ 1349 

తరువాత నారచీరలు, ధరించి వరకార్తుకముల + దాలిచి యాతా 

ధరరమ్యుఫాగముకా రఘు,వరు లొందికీ; వారి బుకువశ4వాసవ్రులం దగకొం ౩౭ 

ధనువులు డాల్పి వచ్చినప్త వ 4తావమహోదభధుల౯ా గనుంగొ నె౯; 

వనచరనాభు( డంతభ యా ఖారవికంపితచిత్తులై. యివే 

* పర్వశభూపాంతరము నక ఎహ్వతరాజమధ్య భాగమునందు. 
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మని తలపోయ లేక యవు4డాగిరిశ్ళంగముమోంది కొక్క_రీ 

తి చెగిరె; నంతనాతం డటం 4 చేకువమాలి వసించి యా ర్తుడై . ౨౮౪ 1851 

క తరగా నన్నే యారఘు,వరుం డుండెడుచోటికనిపె; 4 వానరపతి యు 
త్తరువునం బురువ శ్రోహ్టుల, వరరూపసులతణములం 4 బరలౌడువారి౯ా ౨౯ 

క, కననేగి కృతాంజలినై, జననీ ! నిలువంగంబడితి; 46 సాధుత్వ్రమునం 
'బెనుపొందువారివిషయం, బును జక్కంగ నెజింగి ప్రీతిం 4 బూనిన వారికా, 

కే. వారినిరషుర నాపీంపు4పై రయమునం 
గొంక శెక్కించుకొని తీసికొని మదధిపుం 

డున్నయెడ కేగితిని; "నున్న4దున్నయట్లు 
వారివృత్తాంత మేను నాశభానుజునకు. 5౧ 1854 

క. తెలిపితి నంతట వారుభ్క,యులు చక్క_(గ మాటలాడి 4 రొగి నంతట వా 

రలకు( బరస్సరమై తీ యు, గపీగా; వహారీశ్వురుండు మనుజ$కాంతుం డంత౯. 

జే, క్రీతినంపన్ను లై సంభవించియున్న 
కష్టముల చెల్పుకొనుచు నొ+క్క_రు మజొకరి 
నూజణిడిలం బల్కుకొని యంత 4 నూజడిలిరి; 

భాస్కరాత్త్మజు. డొక్కట 4+ భార్యకొణకు, 33 135$ 

క ఘన తేజింబున నొవ్పీన, తనయ జువే నిర ్ సస్తథదర్చుండయి చెం 

దినయనవమానము తెల్పిన, విని రాఘనవుం డూజడించె 4 విగత భయునిగ౯ః 

క. *ఒరులకుం గష్టము గైడు, పరువవుంబను లెవ్విచేయ 4 వాంఛింపనియా 
పురువలలామునకుకా రభఘు,వరునకు( ద్వీదదర్శనంబుశవలనకా మదికికా, 5౨౪ 

క. కలిగిన దుగఖము లెల్లం, టెలిపె౯ లక్షుణుండు మా యశధిపునకు; విని య 
ప్పలుకుల సునీ వుండు తన,వలెనే తనమిత్రు,డై న 4 వసుధేశునకు౯. 3౫ 

క, పెనుదుకఖము గలైెంగద, యని ల రావా గ్ర స్తుండై నీయర్ము నివలె మూ 

మున జింతతోంపనుండెను;,, దనుజుడునినుగొంచు (బోవు4తరుణమునందుక., 
తే. నీవు నీయంగములయందు + నెలకొని తగు 

నాభరణముల( గొన్నింటి + నవనివై చి 
తివీగదా వాని నెల్ల న4ధిపునియాజ్ఞ 

వారివరులు తెచ్చి చూవిరి 4 ధరణిపతికి. 3౭2 1861 
ఉ. అంతియకాని నీవు చని+నట్టి ప, దేశము చెప్పలేక చా 

రంతట నూరకుండి; రవి 4 యంబరమార్లమునుండి భూమి న 
ranean 

1 నివేదిత చ త క్వేన-ఆనిమాలము. 2 రామస్యాక్లి ప్టకర్శణః-అనిమూ. ౩ తదానీ న్నిష్ప) 
ఫోత్యర్థం గనాగ్ర_స్తఇవాంకుమా౯-ఆనిమూ. 
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తృంతరవంబునం బడల 4 దధ్వనిని౯ విని నేనెపోయి ము 

న్నెంతయు నాస్థ్రలి౯ చెదరి4యే కనుషట్టంగం చెచ్చినాంకంజూ, 3౯ 1363 

*వానిని సుగ్మీవుండు రముసూనునకు౯ా జూప నతండు 4 సుర్ తేజుం డ 

వాగ్షనిం జూకందగుటక్కా దా నెంతయు. బ్రీ తిగాంచి 4 తనతొకబపయిక్. 

UK 

క. ఉనుచుకిెని 'పెక్కుళం గుబ్బ వనితా! పలవించె, వాన్: + బలుమాజులు తెం 

గనుచుం బొగులుచు చాపం, బును బొందుచునుండె; నవిశభూకరునకొ ౯. 
ఆ. *కంటంబడినయంతం 4 గడుశోకవహ్నిని, మండంజేసె నంత 4 మహీకచిత్తుం 

డే నరాము( కుగుకేశీరా రిని గుందుచుం జావ నేపు మూర్చ 4 సోలియుం స్, 

క. అనుజుండు నేనును బూనిక, వనచరనాయకుండు వివిభ4వాక్టంబు*6 టే 

ర్చిన నెట్ట కేల కాత(డు, తనయెప్పటి కెలివిగలిగి +, తా లేచె సతీ, ౨ 1366 

క, గురుబాహుం డగునారమఘువరుం డనుజునిగూడి వాని + బలుమజుగని కీ 
శరమణునకుం. జూపుచు న, త్రరుణముననె వాని సూరు4తేనయున కోపంగా. 

క, కికనంబడకయె నీవ్రండుట, ఘను-డెశాముండు మంటథ4గామండెడున 

గ్నిని దాపంబున. బొంబచెడు, ననల గిరీం ద ంబుపగిది 4 నన వరతంబు౯. రక 

ఆ. *తాపమందుచుండు.; 4 దకుణిరో మహి తాత్తుండై నరాఘవుండు 4 నీనిమి త్త 

మయియె ని ద్రలేమి 4 నధికదుకఖంబునం, జింతచేత మిగులం 4 జిక్కు పడుచు, 

క. అనలమువే నగ్నిగృవా=, బునుబోలి శపీంచుచుండు; + భూపతిత్వదద 
రృనశోకంబున గుందుచుం, * బెనుభూకంపమునం గదలు4విపులగిరివలెకా, రజ. 

స్ చలియించుచున్నవా(; డో, లలనాతిలకంబ నిన్ను 4 లశీంపమి మి 

కలి రమ్యుములౌకానన్క ముల, నదులను, నిర్హ్రైరముల + మొనసి తిరిగియు౯. 

ఆ ఇంచుకంతమదిని 4 తృ _క్తినొందక యున్న 

వాడు వినుము పుగువ4వర్యు. డతేండు 

పుత్రే తమి త్ర యుతుని 4 బొలియించి రావణు; 

బోరేదంగలండు ని నిన్నుల + బొలంతి వేగ, ఈ౮ 1873 

క. వనచరపలియును రాముడు, నిను వెదకింపంగ వాల్మోనిం జంప చికి 

జ్జను చేసికొనిరి, తరుణీ, విను మువ్వల *నాకునూరశవీరులిరుశ్రురులా. ఈ౯ 

క, చని కిమ్మి 0ధకు యుద్ధం, బున వనచరనాథువాలిం 4 బొలియించిరి; వై 

రిని జంపి రాముల డొనరిచె ననచరభల్లూక తేరికీ + ఛా నుజూం బకిగ౯. నం 
నాలా మ ఆనారతణాకాలాడాతుగా అం వ న న. న జ రాల 

1 తా వ్యంకే దళ్శసీయాని కృత్వా ఎహువిధం తప_ఆనిమా., అ ప్రాదీప కుక్ డాళక 

ప్తాని శోకహుంతౌళకనక్ - ఆనియూ. క మవాతా జ్వలకౌ నితేట్ట వస్వికే పాస్ట పర్వతః _ నియా 

జ్శీ న్యా స్ ర్క చే తేమని దాచ శోక శ్చోంతౌచ కాఘవమ్ నాతౌ భూమికి రషేన నద 

నివశిలోచ స ఈ క అనియా , 6 తేక ప్తాఖ్యాం కయాకాతో 



1ఈ ఆంధ్ర శ్రీమ ద్రామాయణము 

క, చేవ! రామార్క_జులకు, నీవిధమున మై త్రిగలిగె 4 నే హనుమ యనం 

గా "వాయుజు? డన నొప్పుదు, చే వారలదూత నగుచు 4 నిటవచ్చితిం జూ, 

&, వారల యాజ్ఞ మౌళినిడీ + వచ్చితినంచు. దలంపు; చుట్టులా 

సారసమి త్ర సూనుండును 4 శౌర్యముపొంగంగ రాజ్య మొంది గం 

భీరమనస్కు_లై బలము 4 వి కృనుముం దగనున్న వారలక్ 

వీరుల వాన శేశ్వరుల 4 వేగపు పిల్చి త్వదర్ధ్థ నుందజి౯ా. ౫౩ 1876 

క, నలుదెసలకుం బం పెను; ను,జ్ఞ వ్రల లేజుండై నకీశ4స త్రమునాజ్ఞ ౯ 

దలనిడీ *పెకుగొండలవలెం బొలుపారెదుకపులు చనిరి *+ భూమి నిను. గనక, 

క, కొను గీ వునియానతి య,త్యు ౫ ంబని జంకి నిన్ను + నుర్విని వెదకం 
గాం గ్రమమున మత్చ/భ్భతులు, ను గృబలం బూని తిరుగు4చున్నారు సుమో, 

"కే. అందు శ్రీసంయుతుండు మశహోాబలు6డును 

నై నయవ్వాలి వ్రియపున్సుం 4 డంగదుండు 

భటగణంబున *మూ౭డన4భాగము( గొని 

బయలుదేరెను; మేమెల్లం + బంతనమూని. ౫౬ [819 

క. నినువెవకుచుం జని వింధ్యం, బనుసర్వతరాజమం౦దు 4 నలరునొక బిలం 

బునం జిక్కి మరలి శా లేక నిలిచి దుకఖాతురులము4గా నుండంగకళా. ౫౬ 

క. చనియెను బెక్కుదినంబుల్ఫు, మనముల మాకెల్ల నింతే4మహీ తంబగుని 
ప్పనిని౯ సాధింపంగల మనునాశ యె లేసు, దినము4లందు. గడచుటకా, ౫౭ 

ఆ. దాన గడన్రచనుటం4 దరలి వెన్క కుటోవ 

గరీనశిత చేయు. 4 గపిపలియను 

భయమునను గలంగి + ప్రాణముల్ విడువంగ 

నిశ్చయించితిమి యఃనింద్య చరిత. ౫౮ 1392 

క, ననదుర్లగిరుల సెలయే,ళ్లను వెదక్ భవన్నివసతి 4 లత్నీంపంగ లే 
కోనిలిచి యం చే ప్రాణము, లను వదలంగ నెంచితిమి త4లంవులు చెదరక, 

నీ, ప్రాయోపవిష్టులై 4 ప్రాణపరితా్య్రాగమును నిశ్చయము చేసి+కొనినకపుల 
నందజం గనుంగొని 4 యంగదుం డటశోకసాగరమిగ్నుండె 4+ జనని నీవు 
కనంబడకుండుటం + దనతం డ్రి వధియింపంబడుట, మే మివ్విధిం+ట్రాణములను 
వదలంగ6 బూనుట 4 భవ్యచిత్తుండగునాజటాయువు మృతిశనందియు 0ట: 

కే. దలంచి పలవించె; నధ్ధిపు ను త్తరువుం దలంచి 

వ్రాణములయందు నాళను 4 వడలి చావ 

1 హనూమంతేం చ మాం విద్ధి-అనిమా. వాయుజుండను- ఆనునిది సృకృతోపయు కోమని 
శి ఆదిరాజు _ స న చేర్చ (బడినది ఆ ద్మిరాజపృతీకాళాః ఆనీమూ, 3 సు గీిననచనాతురాః- అనిమా, సుగ్రీవాజ్ఞా 

ఫీతాః-ఆని వ్యాఖ్య. క తిధాగబలసంయుతే8-ఆనిమా, ఇట హనుమ యంగదునినర్లించుటచే స్వామి 

ఛ క్రి లేటపడునని యొజుంగునది. 
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దలంచియున్నట్టమా కారు + మెలమి6 దీర్చ 

వచ్చెనన *కౌరస్టమలరంగం 4 బజ్షీయొకండు, ౬౨ 1884 

క. చనుదెంచె జటా యువునకు, ఘనునకు సోదరుడు గృ ధ్ర+కాంతుండగు నా 

తనినామము సంపాతి య,కేనితమ్ముండు చంపంబడుటం 4 చా విని యంతళ౯. 

జే. అమితకోపంబు బొంది యిశీట్టనియ నతడు: 

చంపె నెవ్వడు నాయనుశడాతు, నచట: 

గూల్చె నీవార్త మీరు నొ4కుం దగం జెప్ప 
వలయు; ననవిని యంగదుం4డు లలీతాంగి. ౬౪ 188 

కే, నీనిమి త్రముగా జన+స్థానముందు, భయదకూపంబు గలుగురా$వణుఃడు కకిన 
పద్ధతిని బూని యాకనిశ4బవరమందుల జంపినది చెప్పె నవ్వార్త 4+ జరగినట్లు. 

క్త అరుణాత్మ్య జుం డతండు సహోాదరువధమును వినుచు వగచి 4 తేన్షయు డుఖా 

తురుండయి రావణుగ్భృవామున కరుణే నీవ్రంటం జెప్పెం4దగువిధ మలరకా, 

చ. అతండు వచించినట్టి ప్రియ 4 మందంగంజూలినవా ర్త చానిమే 

మతిశయభ క్రితో వినుచు 4 హర్షము పొంగం బ్రయాణమైతి మా 
వీతి విడనాడి వేగ, నిను. + జేరి కనుంగొను వేడ్క పెంబయిక్ 

జతనమునం జెలంగం 'బెను+కై లమునుండి ప్రయాణమై సతీ, ౬౭ 1383 

తే, సాగరో త్రరతీరంబు 4 సరగంజేరి 
రెల్టనానప; లంతేని4న్నెలమిం గన 

గాతుకమునొంది సం ద్రము+గట్టుంజేరి 

దాని గని చింతచేయంగయబూని రొకట. ౬౮ 

క. సరిదధిపతిం గని చింకిలు, వారిపై న్యముం గాంచి తేక్భ4యము పోవ భీ 
కరళత యోజనమితనా,గరమును లంఘించినాండం + నడువడ్తిం వల్లీ, 20 189: 

క. దనుజాఘనివిడమా లంకను రాతి: నేను జొరంగశగల్లితి, దను జే 

ముని జూడంగంట్ దుఃఖం, బునం గుందెడునిన్నుం గంటి. 4 బూత చరిత్రా, ౭2౧ 

క. *ఉన్నది యున్నట్లుగ నీ సన్నిధి నెజింగించినాండ + జననీ నను శ్రీ 
సన్నుతుభూతంగ నీ వివు జెన్నుము నాతోడం బల్కు 4 మింక నిజముగక. 

ఆ. నేను రాము డనుప 4 నీకొజు కిచటికి, వచ్చినాండం బ్లవగథవర్యుమంత్రి, 
ననిలసుతుండ, *మోసథీమును బూని వచ్చిన, రాతునుండనుగాను రాజవదన, 

తరుణిదోనక ల్యాస్త్ర +ఢ రులందు మేటియె కాకుర్ణులందు విఠఖ్యాతినంది 

యున్ననీపతి రాముం+కున్నాండుకుశలిరైం, గురువూ జయందు ద4+శోఖండ యినర్ష 
క. i లా ఆ 

లొ 

1 శకుని ర్వీర్య వాక నముహాకా_ఆనిమూా. 2 వీత శే సర్వ మూఖ్య్యాతీం యథాప్పు రే మనిం 

దికే-ఆనియా. 3 ఈమోసము ప్రక రణవిసషయపరిపోషక మాట కళ. పడ్ 

అంంగందగు, 
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లతణాకరుండయి + లత్మణుండును శేమమున నున్న వా(డు;నీ4పెనీమిటియయి 
వీర వంతుండయి థీ వెలయు శ్రీ రాముని హీ తమునుగోరి కవీళునాజ్ఞ 

తే, నొక్కండనె యేనువచ్చితి + నిక్కడకును; 
గామరూవి నేనొక్కండ4నె మహీాజ 

నీవు చన్నట్టిత్రూవను 4 నేనెలుంగం 
దలంచి తిరుగుచుం జేరితి 4 దవ్న్ణదిళ, ౭౬ 1835 

క జననీ నాభాగ్యవళం, బున నినుంగన్లాంటి వగలం 4 బొగులుచుం దగు న 

వ్వీన చరసేనల తాపం,బును దీర్పంగలను గుళలశమును జెప్పుటచేకా, ౭౭ 180; 
చ. అనుపమమైన భౌగ్యమున 4 నంబుధి దాంటుట సార్థకంబ య 

య్యెను పేనినుంజూడంగల్లితిని + నిందునం గశైడుభూరికీ ర్రినిం 
గనుటకు నోచినాండ; నృపశకాంతు(డు భూరిపరాకమంబు నా 

దనుజవశోణ్యు రావణుని 4 దప్పక వేగ సమి శృ బాంధవు౯ 
ఘనతరశ క్తి. జంపి నిను 4 గ కొనంగాం గలవాడు తల్సిరో, ౭౯ 1807 

చ. *అనిలున కాత్శజుండ నని + యంటివి కోంతివబెట్టులై తివా 
తనికి సుతుండవంచు ననుం 4 దల్లిరొ ప్రశ్నమొన రువేమొ భూ 
ధ్రనిచయమందు చ్రౌక్షుమయి 4 రాజిలుచుంగును మాల్యవంతమకా 

ఘనగిరి యందు నుండు. గవి$కాంతు(డు శేసరినాముం డొక్క_టలా. ౭౯ 
క, వనచరుం డతం డప్పర్వత, మును విడి గోకర్ణ కె ల4మునకుం జనియెకా; 

జనకుం డతండే నా కగు, మునివరులయనుజ నతండు 4 ముదమున నందో౯. 
ఆ వుణ్యవంతమగు చు 4 బొలుచునంబుధితీరో 

మందు కంబసా దథటనాసురవరు. 

జ౦ పె నంజనయను4సాధ్వి యాతేనిపల్ని 
యలరుం గేసకియును 4 నంబె యుండ. ౮౧; 1400 

నీ, అతనిపత్నియం 4 డనిలునివలన నే జనియించితి, న్వకర్తశమున నె నాకు 
హనుమంతు డనునామ$మల రె) నీమదినమ్మకముగల్లుటకు రఘు4+కాంతుగుణము 
లను వచించిన వాడ 4 జనకజా; రాఘన్రం డింక వేగమె వచ్చి4యిచటనుండి 
కొనిపోవంగలండు న్వి4న్నని శకకర్శితయెన సీతకుందగిక నన్ని హేతు 

కే, వలను నమ్మిక బుట్టింప + లలన యతండు 
తనకుం జెప్పిన గు రులె4ల్లను దగినటు 
లుంట నాతని దూతమొ 4 యుండవచ్చు 
ననుచు నమ్మెను; జానకి $ యంతమదిని. ౮ర్మో 1401 

1 త్వద్దరృనకృళం యశ౭-అనిమూ. 2 వానఠస్య తీవపవ నాత్మ జత్వం కథహ్ - ఆనివ్యాఖ్య. 
త హనుమా నితి విఖ్యాతో లోకే స్వే వైన కర ణా-అనిమా, 4 ఉపపన్నై లభీజ్ఞానె రూతం త 
తవగ చృతి-ఆనిమా, 37s 
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క, ఎవ లేనినంతేసంబును, గని దాన౯ గుటిలమక మృ4కాంతేము అనుచుం 
దన రెడునషులనుండి యు, యనూనహా క్లాంబువులను 4 నల్ప నవిడిచె౯ా. ౮౫ 

తే, "కామ మ్రశుక్షాయతా చీ ని తాంతకుచిర, మగుమహీాపు క్రి 'చెల్బగు(నట్లి మోము 
రావానికష్కు కతారకాథరాజుళంగి, వెలసె; నంతట నామె యానిలడేనూజు. 

క, వనచపంకేయగు మాయం, గొని రా తలే దనుచుం దలయెం+నోఏ యతంయడు నా 
మెను బయదర్శన6 గని యిట్లనియె; నచటివా ర్త లేను థ వన్నియు నీకుళా, 

ఆ. తెలిపినాండ నూజుడిలు మింకజూనకీ', యిష్పుడేమొన కు కుశ చేరు దావ 
కేష్టవెంట్టులున్న 4 దిపుడె యానకియిమ్ము, మరలిపోవువాండ + మహిపుకడకు, 

చ. మునినరులాజ్ఞ చేయం గవి4ముఖ్యుండు శేసరిశంబసాదనుం 
డనుసురవై రి యుద్ధమున 4 నంతము నొంవయగకేయ దానే 

యనిలుండు మెచ్చి యాతనికి 4 నాత్శజుగా ననునిచ్చెం గాన నా 

తనికృప నేను గల్లితిని 4 కిదత్సమశర్యుండ వానరుండంజూ. ౮౯ 1406 

ముప్పదియైదవ సర్గము సంపూర్ణము, 

3౬ వ సర్గము, 

ఆధి హనుమంతు(డు వీతకు రామాంచరీ యకమా నిచ్చుట. చ్రుతుం- 

చ, అనివచియించి గొప్పది య4హోర్యమునై తగువిక్రమంబు నొం 

దినయనిలాత్త్య జుండు ధరణి క్రి క్రి యపుతి, క్షి నమ్మ కరిబుగ 

ల్లను నురలకో వచించె నిటు 4 క మ్రతెరస్వన మెంప్పుచుండంగా 

వినయము విరాజ; నోజునని 4 వీడ వానరుండకా గృతార్థుండ౯లా. ౧౪ 1401 

ఆ. బుదివుంతు. డగుచు. 4 బోలుచు రామునిదూత 

జీవీ! చూడు మిదిగొ $ *ేదివ్యరామ 

నామముద్రి తేంబు 4 వమేమవార్త రను దెల్పు 

నంగుళీయకము మ+హార్హ్మ త్రనుము. ౨ 1408 

శే, అమ్మవోత్తుడు రాఘవః 4 + డాత నీకు 
బ్రత్టయము గల్లుటకునిచ్చె + బరమవార్థ 

మలరం బెచ్చితి *నీవూజి$కిలుము శుభము 

గలుగులగావుత నీకు దుగ4ఖంబు లడల. 3 1409 
వానరా నానా డున లాగాలో స నాకా 

యతేషణమ్-ఆనిమాలము.. 3 ప్రృఖావపర _స్టతే గిరిక కృ వానక॥-ఆవిమూూలమా. 
శూ 

కితం చేదం పశ్య ర రానునాకూంకికే మతంగా ర క 
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.* ప్రియబంధువునుజూచి4 వ్రీతినొంది గ హీంచునట్టుగా గహియించి(యంగుళీయ 
కము పెనిజేర్చిన4కనుల మరల్పం గా? జాలక మూచుము + శ్షసనతనయుం 
పట వేషము. బూని 4 కోడుందావునకు వచ్చినట్టి రా వణునిగ థీ నాత్మ శంక 
నంది యిప్పుడు తన4సుందరుదూత గా నిక్సితచి త్త శ్రమ ( నెగడుచునై 
యానీత యొ కసముశయంబున( బణయకోపము గల్లి వ్రీయునితో 4బలుకుశేని Re 
కట బింక4మూనియుండ(గ శామువాసాంగుళీయ క 4 మవనిజాటి 
పడిన నానెపమున 4 చ్రాణేశ, యంగుళీయక మిలంబడెననె 4 నంతం గోప 
మంతరింపంగం బూర్వీ + మెట్లుగా బ్రణయంబుగల్లె నట్టిదియగు4కరవిభూష 

ఆ. ణము గృహించి ప్రాణ4నాయకురీతిన, గనుచు మించుచున్న+గాఢహర్ష 
మొంప సంతసం౦బు + నొందుటందా (వ్రు న్స్ ,కాయ లేశణమగు+నామె మోము, 

శే, * రాహాననిర్హు క్షతారకశిరాజురీలి 
నపుడు భానిళ్ల నాబాల 4 యంతభ ర్త 

వార్త నిన్నందులకుం. దమి 4 వజల మేను 

వులకరింపంగ సిస్టను+బొంది యపుడు. ౨ £411 

క, పరితుష్ట యగుచు నవ్వున,చరవర్యునిం బొనడంజొచ్చె; + శ్వసనతనూజా 
సురవై. రిపదము దీని నొ,కరుండవె కని వొచ్చినావు 4 గావున నిలలోలా, ౬ 

క నీవనవాగ్థుండవనిన౯, నీవే (ప్రాజ్ఞండ వనిన 4 నిర్భరశౌర్య 
ప్రావీణక్థము గలవాండవు, నీవే నినుబోలువాని + నేం గనంజాలకా, ౭ 1418 

క, ఘోరగ్రాహాలయమైు యారయ శతయోజనాయ।తాళ్ళతితో నొ 
ప్పా రెడునీసాగరమును, ధిరతగోవృదముభంగిం 4 దీవ్రత్వరతో౯. ౭4 1414 

శె, క డాంటితివిగా'బె నీకౌర్య 4ధై ర్యములను 
బొగడంజూలను దానవ4వుంగవుండగు 

ఫఘోరరావణువలన నీ4కుకా భయంబు 
తో "ట్రు, పాటును గల్లన్రు 4 ధ్రువము సుమ్ము. ౮ 1415 

క, కనుకనె సామాన్యుండగు, వనచరుండవు నీవుగావు + బలశాలివి ని 
న్నునుగాంచిన. గవీమా త్రుడ, వనీ నాకుం దోంపకున్నథయది చి త్రమున౯. ౯ 

చ. వనచరవర్య ! సాధుమతి 4 వె భవయు కుడు రామచం ద్రుంజే 
యనుపంగవచ్చినాండ వటు4+లౌటను నన్లని మాటలాడ న్ 

1 వ్యాఖ్య యందలి యఖిప్రా, య మిపద్య మున జేర్చంబడినదని యొటుంగందగు. ఇం దుద 
వారింనినగా భయు వ్యాఖ్యానోదాహృతమే, ఈయభివప్రాయ'వేం తెనుంగున 6 జేళ్చకున్న నీఘట్టమున 
స్వారస్య మే లేకపోవుననుటయు( బండితులకు నుగమమే. 2 తత స్సా _(ూవతీ బాలా భక్తసం 
భేళహర్షి తొౌ_ఆసిమా లము, తె యస్య లే నా వస్తి సంత్రానో రావణా న్నాషి సంభ మః-ఆనిమాలముః 
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కు నలరె న ర భావము, తనకా బలుకంగను, నెటివారికె 
yy శి ము 

నను నెదిరింపరానిర పు నాథుండు వ్రౌడ్జలేముండు గావ్రునకా. ౧౦౪ i417 

చే, ఎవనినింగాని ఆకానుగా4 కే బనాువిధ 
ములం బరీష్ నొనర్పక 4 మెలసి బనుషం 

డట, విశేషించి నాయొద్ష౪కనుపం డతందు; 
కానసామాన్వుండవు నీవు $ గావు తలం, ౧౧ i418 

చ. అతిశయధర్యచిత్తుండు ని4$కాంతము నూన్ఫత వాది రాఘవుం 

డతులిత తేజండై వెలయు+నట్టిసుమి త్రకుమారుడుకా మహో 
న్నతమగు నాయ దృష్టమున ("నాకులక్తిని శేమమొప్ప నా 
వేతి దగియున్నవారు; పరి+కింపంగ నోప్లవనర్ష భా, తగ౯. ౧౨ 1419 

ఇప్ప కాకుద్ధ్చుకులుండురా($ఘన్రుండు జే మంబుగ నున్నచో నసుశేంద్రు4కొకటకనదు 

పత్నిని శగానిపోవ 4 బహుళ కోపంబునం శ్రి, భయ'కాలానలు4పాది మండి 
పడుచు దాం జెలళేంగి 4 వార్థి మేఖల యగుధ రణీ కలం చెల 4 వగువిధథమున 

దహియించి యుండునే4దహి యింపం చేలొకో; శ _కీపంపన్ను లౌ4నవాజు లిపీ 

కే, రమకులకునై న నవిజేయుశలగుదు నైన 

నాదుదుఃఖంబునకును నం4క మన లేదొ 

యేమొశకాన్రన నే వార 4 లిద్ధళ కిం 
జూపకున్నార లీదున్షశసురరివుప్యి. ౧౪ Liz 

క, ననుం దలంచుకొనుచు దుఃఖంబునం దా? గృశియింపండుగ దశ పొగి లెడువన్ను౯ 

వనమున దలంచి తాపం,బును బొందండుగద నితాంతే4మును గవితిలకా. 

క, వురుపో త్తముండా క్రీరఘువరుం డా_ర్తిం గనక చేయశనలసినరీకికా 
దరుణిం బి సొందగల? దానై, జరపందగు కార్యములను 4 జరపెడుం గాబే, ౧౫ 

ర్, ఆనరపతిన్తూనుండు మది దీనత గనశకాతురపడి 4 తెలివిని నినుముం 

తెనను దప్పక యూరక, తానుండక *వురువకృతష్టిశకరి సనిశంబుక. ౧౬ 

శే. చేయుచున్నాండుగద, కారి 4సిద్ధింనోరి 
యాపరంతవుం డాచ తృవి+త్రా, లియందు 

సామదానము లనంబడుశసరనములనగు 

నట్టియాయుపాయంబుల 4నా శ్ర యించి. ౧౬౪ 1424 

నీ, మంచిమనన్సును + గాంచి ప్రయోగించుచుండునుగద తీనశయుగృ వైరు 
లను జయింపంగోరి 4 లలి చాన చేదదండోపాయములను బై బ్ర+యోన్పధిని 

మూలము 2 కచ్చి త్చురుషకార్యాణి-ఆసిమరూాలమా. 
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నుపయోగపజుచుచు 4 నుండునుగద; సుహృజ్ఞనులకు నుపకారశమును దగిన 

లొనరించు(గద, వారి4నుండ్ తానేదై న నుపకారమును బొందు+ చుండునుగద; 

కే, సాధుమతులై నమిత్రుల 4 సరస నునుచు 
కొొనుచునుండునుగద' వా రి4తెనిని ముందు 

నిడుకొనుచు నుందు రేగద 4 పుడమి జేని 

తనయు( డాత(డు సతతంబు 4 మనమునందు, ౧౮౪ 1425 

క. సురలను వేండునుగద త,త్క_రుణను దాం గోరి, పురుష కారంబును జే 
యురతిని బొందుచు డై వము, గరుణింపంగం గోటుచుండు4గాడె వనచరా, 

క, తనువిడిచి దూరడేశం,బున చే నుండుటను మైత్రి 4 పోకున్నదిగా 
మనుజేంద్రున కతనికి నో, వనచర ! నాదుఃఖములను 4 వారించుంగడా, ౨౦ 

క, *అనిశము సుఖానుభోవమున,కు నర్లు (డగు గష్టతతులథకుం దగ కుండు౯ా 

మను వేం ద్ర సుతుండు దుఃఖం, బునుని నిప్పుడు గాంచిశార్మ్య+మునుబొందండుగా. 

శ్ర. రామలతణజననుల కేమవా ర్త 

లి భరతునికుళలంబు 4 నప్పుడ పుడు 

వినంగంబడుచుండుంగద); *దాదు4విహయముననె 

తాను వగచుట మానార్లు 4కౌనుగాదె, ౨౨ 1429 

క, ననుమజచి వేలు కార్యం, బును జేయలం దనమనసునం + బూనండుగాబే 

నను నీకష్టమునుండి పృవనజా! కడ లేర్చుంగాటె 4 వరుసం జెవుమూ. ౨౩ 

క, *భరతుండు (శ్రాతృవత్సలుం డరయంగా నాకుంగా భోశయంకరరీతిం 
బరలెడున శె హిణి సేన రయంబున మం శ్రీ రతృథిణంబున నిటకు౯ా. ౨౮ 1481 

తే, పనువునాయేమి? వానరపతి సిరిందగు 
స్నుగ్కీవుండును వీరు4లగుచు *దంత 

నఖగణాయుధు లె నవా4నరులంగూడి 

వచ్చుంగద నానిమి శ్తమె 4 యిచ్చ టేకిని. ౨% 1432 

క, ఈూరుండు కస్తాస్రువిదుం,డై రామున కానుమి త్ర 4 కానందంబుకొ 
గసూరుచు లత ణు డిచటికిం దా రయమున వచ్చీ చాణ్యతతుల ననుపలకొ, 

క, 5 అనిమొన. జెండాడునుగద;, యనలునివలె మండుచు౯ా భథయంకరమునునై 
తన రెడునస్తుమున సువ్యా,జ్ఞనయుతుం ౩ డౌరావణుండు 4 సంగరసీనుళా. ౨౬ 

1 నుఖానా ముచితోనిత్య మసుఖానా మనౌచితః_ఆనిమాలము . 2 మన్నిమి చేసన మానార్హకి 
కచ్చి చోకేన రాఘవః -ఆనిమా. మన్నిమి లేన శోకేన రాఘవో మానాగ్గః-అని యన్వయమ 
క. ధ్వజినీం మంత్రి భి ర్తుష్టాం ప్రేషయివ్యశి కుక్క లే-అనిమా. ఉ దంతేనఖాయుగ్గ 8-ఆనితూ. 
5 రాపణం సమహృజ్జనకు.అనిమహ. 



"లే, అల్పకాలంబున నె యింక్ * నంత మొంద 

గాంచలగలనుగచా; త ప్త+కనకవర్ష 

మగుచు నంబుజపరిమళ 4మగు చు నలకు 

రాము గెమ్మోము నాదువి+రవామువలన. ౨౭ 1485 
వ విన్ననై వగచేత 4 విహ్వూలంబయి జలక్షుయమున నూకుుని4$కాంకిః నండి 

నట్టిసరోజూత + మట్లుగా వాడక్ యున్నదిగడ, యెవ్వుం + డుకుతరనిజ 
ధర్మ ము గావంగాలం 4+ దనరాజ్యుమును పేకునప్పుడు చింశయు 4+ నడవిం దికుగు 

నప్పుడు భయము, నే4నడవిం గాల్న్బడకతోంజనుచెంచుతటీశోక4మును గనండొ 
కే. యట్టిరాముండు నావిర+హామున మదిని 

గలుగు డ్రై ర్యంబు వీడువ(డు4గా బె; పవన 

తనయ! రామునివిడిచియు 4 దనువున నను 
వులను ధరియించితకి నని నక్+బలుకకు; విను. ౨౯ 1436 

దీ వరాలిక 

తల్లిదండ్రులు మజి4+కక్కి నబంధువు లెవరై న మజ్డవి+ జేళుండై న 
యారామునకు మై త్రి4శయందు నాకంెటును 3 నధికుండు సముందును4నర య లేరు 

గాన రాముండు "వాలం4గష్టము లంది నా కడకువచ్చినమున్ని 4ఏడుతు నేని; చుం 

ప్రాణముల్ ఎననుంగాంచి$ రాముండునతియించు. గాన నాతనియాయం4గలిగి వను 

శ్రాణముల్ విడువంగ+రాదుగదా, వియుం డిటంగుందు నన్ను న4హీనకౌర్య 
మలర చేకొని పోవ్లథనన్నవా_ర్తను వినునసంతడాశను మృలి4నండకుండ 
గోరుచున్నాను శరీర మాతనిడాట దానిని విడుచుస్వతంత్ర, మిపుడు 
నాశకెట్లుగలదు? గా+న నతండు వచ్చునంతదనుక దీనిని + దాల్చియాండ 

 —_ 

* నచాసన్యమాళా నపితౌొచ నాన్య న్చ్నేవో ద్విశిష్టోస్తి మయాసమోవా, తోవ త్వాం 

దూత జిజీవిపేయం యాపర్పే్శవృ త్తిం శృణు యాం ప్రీయస్య, ఇతీఎ దేవీవచనం నుహోర్థేం తం 

వాన ేంద్రం మధురార్థ ముక్త్వా; శతుం పున _ప్లస్య ఐనోభిరామం రామార్థయా క్రిం వితరాను 

రామా-ఆనిమా, సీత వానుమంతునకుం. దనవిషయమున( గలుగ దోవుకంతలల దాచేరయాహించి 

సమాధానము చెప్పుచున్నది, అని వ్యాఖ్యాతేలు (వ్వాపిరి. ద్నిక్ దృ స్టాంరే ముగా ఇండో 

“దేవీవచనం మహాన్” అని వాలీ కి వాయుటయే యని వ్యాఖ్యాతల యభ్లి పాయనూ. వా భాక్టరేల 

యల్లి ప్రాయ మంగీకారముకానిచో సీలాటిక్లోకముల కర్భము నిరర్ధికమౌను.. భామ్యక ర్తలకు గౌరవ 

మించుమూలమున'ే కలిగినది. వారిభాఐములే గ్రావ్యాములు. వాల్మీకి భావము ఇదమిర్థిమని చెప్పులల 

వారు వ్యాఖ్యాత లేగాని పామరులు గారు. కాన బ్యాఖ్యారీలయభి పాయను వాలీ తీ కిమఖి ప్రా పాయని 

కాకపోవచ్చు నమవాచము దుర్వాదము. వాల్మీకియభి పాయ మిదియేయసి చెప్పినవారు పాకీ లీకు 

లగుచురా. కాన మవానీయాలగవ్యాఖ్యానక క కంభావమే గహాంహదనవసిమా వపుడే రామారన 
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తే, 

క 

2m 

శే, 

ఆంధ శ్రీనుద్రామాయణము 

వలయు, నుండనియెడ4వదలు(బ్రాణంబుల రఘువీరవర్యు. ఊ4రాముదూత, 

యని యిట్టు లెన్వరి4కై నను డెలియంగ ననువుగాకయు రహ న్యార్థయు క్ష 

మునునయి మధు రార్థథమునగు పల్కును రాఘవునిగూర్చివానుమను(బో లునంక 

వాండు మజొక్కండు + లేండు శ్రీరామునిభ కులం దశ్లూట 4 వానితోడం 

బల్కి_ నునోవారవన చరవాక్యంబు రామప్త్ర యోజ నా+ర్ధ మును వినగ 

దమింగోరి యారావు 4 తానూరకుండె; భయంకరవి కృముం 4 డై నహానుమ 

యామెపల్ములు విని *$ యాదృతీ శిరసున నంజలి ఘటియించి4యనియె నిట్లు; 

పద్యాయ కాశీ! నీ4ప్రాణేళుం డిచ్చట నీవ్రన్నవా ర్హయే థీ యెజుంగండట్టు 

తలెణతింగియుండిన( బద్దాయ+4 లేతణములం 

దనరు నీవంటిపత్నిని 4 దాను వదలి 

యుండంగలండే, యనుప్లోదు4నొద్దనున్న 

శచి నెటుంగమిం గొనిపోని4ళక్రురీతి. 3౨4 1487 

కొనిపోవకున్న వాడే, యనితల(వు మెణింగినతేణి 4 నమ శేంద్రుం డా 

మెను గొనిపోయినగతి నీను వనితా! నావలన నీదు$వా ర్త నెజింగిన౯. 559 

వనచరులు నెలుంగుబంట్లును, దనవెంటం జెలంగిరాంగల6 4 ద్వరంగా రాముం౦ 

డునువచ్చు నతని మై నము, తనరారును జలధిపోల్కి6 4 దరుణేమణిరో,. 56 

కలంచిపు చ్చ రాని$జలధిని రాముండు 

బాణములను గట్టి +నచ్చియీూన 

గరము తాంతదనుజ4గణముగ నొనరింపం 

గలండు; తోవనడుమ 4 జలజనయన. 3౫ 1440 

విను మృత్యు వేని, త్రిదళులు, దనుకాభుంబేని మిగులనర్పంబున వ 
చ్చినిలిచి యుద్దము చేసిన, భునబాణం౦బులను చారి4గండడంగించుకా. 3౭ 

నిను గననిదు4ఖమున( దా, మునుంగుచు రాఘవుండు సీంవా4మునంబీడితమా 
ఘనవా న్తిబోలి సుఖముం, గనకున్నాం డార్య! సౌగసుశగన్ను లలరయకా, 

*అందమై బింబోన్ల4మై ఇచారుకుండల మండితంబయి చం ద్ర శకుండలం౦బు 

ప్రాక్కున నుదయించు పగిది మనోజ్ఞ మె కనశారురాముమోా4మును నిజముగ 

గనులగొనంగలను నీ4వని మేరుమందేరదర్లురములయవిం$ధర్టిముల సాశ్నీ 
గాల నందుండెడ: 4కందమూల ఫలంబు లెల్ల సా&శీగ నని 4 త్రల్లి చేను 

శపథ మొనరించుచున్నాను; 4 జనకతనయ 
5S అచ 

తరగ నాక పృష్టంబున. థీ దనరునింద్రు, 

1 పురీం లంకాం కాకుత్లే స శాంతరాక్నసామ్-ఆనినాూలము. ౨ ముయేన చ వింధ్యేన 

మేరుణా మందరేణచ, దద్దరేణ చ శే దేవి పే మూలఫలేన చ-అనియమూలము. 3 నాగష ృష్టతుని 

యొ కపాశఠము గలదు, 
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భంగి ద్రైనృవగాద్రివె 4 బరిఢవిల్లు 

రాము జూడంగలలవు వి4రాజితానుష్ది, రోం 1445 

చ నిను విడనాడి దుుఖమున 4 నీషతి మాంసము గై కొనండు, తీ 

యనిమధు వాన బూనండు దనాంకమునం దొకమాజు సుందరీ 

వనమున నున్న “యో గుబకు+ధ వృములం చును శౌ సక్త్రమందు( జె 

ప్పినవనవస్తువుల్ గొనును + ప్రీతి చేవాము నిల్వ రాముండుక. రం 111411 

శే. అకవియోాంగలదోమల 4 నశక్లైపురుగు 

లను సరీస్ఫపములగాని + తనమనమ్ము 

త్వద్దతంబయియు౦ట న4వ్యలికి బోవు 
నటియత్నంబుచేయం డథయ్యవనివిభుండు. ఈ3 1445 
ee oa 

క. నినులబాని కామవశమునం వనమనము దగంగ నిన్నె + ధా్టనించుచుం జిం 

తనుబొందియుండు నిత్యము, వనితరొ నినుండప్ప వేజు+వాంఛం గనఃండునూ. 

చ. వుకువలలాము డై నరఘు+వుంగవు. డెష నిద్భపోఃడు సుం 

దరి, భవదీయదుగఖమునం € దా నొకయించుక ని దృపోయినకా 

దీరపడి సీతయంచును ని(తాంతమనోవారవాక్కు_పల్ము_ చుక 

గరము వగం గృశత్వమును 4 గాంచుచు మేలొ_ను(జుము నిత్యముశ, రర 

క, ఫలముల బుష్పుంబుల మక్కి. లియింపగు బేనింగాని + వీవిపది గనెనే 

లఅలితాంగి నిను దలంచుచుం, బలుభంగుబ పహోప్రీయ యని4వలు కుచునగ ల౯. 

శ్రే. వేండినిట్టూ ర్పుగములను 4 విడుచు చుండు; 

జనకునాజ్ఞ దృఢ వ్రతశ4మున. జెలంగు 

నమ్షవోత్ముండు నినుంగూర్చి 4 యా ర్తుండగుచు 

జనకజా యనివేర్కొను+సతత మతివ రగ? 1419 

క, నిను. బడయుట శే యత్నం, బును చేయుచునుండు. చదాపష4థమునుబొందు చునుం 

డును జుమ్మన; నాజనకజ, తనపతివిమయమున: గబ్లుళీతద్దుంఖంబుక్ = ౬! 

వశ, వానుము వచించు వాక్యముల 4+ నప్పుడు తా విడనాడి, ప్రాణకాం 

కునిమది గల్లుఖారితర4దు? ఖముతో సరియెన దు?ఖముం 

గనుచు శరన్ముఖంబునను + గ మ్రన్శాపకి మేఘమింత గ 

ప్పిన నిసుముంత గన్పడుచు 4 వెల్వెలంబాఆంగనుం కురా త్రి దీ 

తిని వనితాళిరోమణియు. + చేజము చూలంగనుండె మోమున౯. రడి 1401 

ముష్పదియా జవ నర్లము సంపూర్ణ ము. 

నాల 

* సువిహీతం చుం క్తే-ఆనిమూాలమా, సంవిహీతేం వాన వ్రష్థయోగ్య త్వేవ విహిరకు - ఆని 

వ్యాఖ్య ॥ 



1176 ఆంధ్ర కీ, మద్రామాయణము 

52 - వ సర్లము. 

రు వీత హనుమతో దనకున్న గడువు చెప్పుట, యుయిం- 

ఆ. పూర్త చంద్రవదన 4 పూబోడి యంత నాాహనుమవాక్యములను 4 నాలకించి 
తా వచించె నిట్లు? ధర్మార్థ సహిత వాక్యముల నతనితోడ 4 నాదరమున. ౧ 

చ. "మనమున నిన్నె నెంచురఘు4మండనుం. డక ్ రియవాక్యముకా సదా 
ఘనతరశోకమొందు. బ్రియ+కాంతను నిన్నుగుజించి యన్న చిం 
తను గలిగించువాక్యమును 4 దప్పక చెప్పితి వట్టుకాన నా 
క్ర నమృతేమట్లు గా విషము 4 గూర్చినయట్లుగ నున్న వీనుడుల్. ౨ 1458 

సీ. *జీవి తేళునివిడి + చేరినదెచ్చట నాబుద్ధి చేంగాదు 4 నయగుణాధఢ్య 
సంపూర్ణ మైనయొళశ్చర్యము వచ్చినత జెంగాని, యత్యంతథదారుణమగు 
నాపదవచ్చిన4యప్పుడు గాని యెవ్వండును స్వతంత్రు,. జెోన్వపనంగాండు 
దైవము వానిని + ద్రాటిచే బంధించిన ట్లీడ్చుకొనిపోవు 4 నరయ ధ్రుువము; 

"కే, దానివారింప( ట్రాణుల4తేరము గాదు 

రానుసౌమిత్రు, లేను ను4న్నాము చూడు 
మిట్లుమూాహి తులమయి, క4వీంద | నాక 
జలధివిబుగంగ నీదుచుం $ బలువిధముల. ౮ 1451 

క. అలజడింబడియెకుమనుజుని, వలె నీదోగఖావియందుం 4 బడి తడంబడుభూ 
పలలాము డెట్టులెపుడ,వ్వలిగట్టును జేరంగలండొ 4 వారక చెపుమూ. ౫ 1455 

న దనుజుల నల్లరం జంవుచు, చను జేంద్రునిజంవీ నగరళీత ల జమును ద్ 

నినిగలంచి రాఘవుడు ననుం గనంగలం డె త్రజిని బ్రవగ4 కాంత! పలుకుమా, 
అ అబ్బపరిమిశం బె + యనయాసమయము, దాంటకుండ వేగ 4 తరలి యిటకు 

రావలయు ననుచును 4 రామునకుం జెప్పు మంతవజుశె నాకు 4 నాయువుగద, 
తే. కూ,రుండ్" రావణుండు నా4కు నిడినట్టి 

నబ్ద్బమితమైనసమయం౦బుథ$నందు. బదియ 
వదగుమాసము కావచ్చి. 4 గద దిగిమాస 

ములెగదా మిగిలినవనీ + పలుకు మభట. ౮ 1458 

కచ, విను నును రేంద్రుతమ్ఫుండు వి4భీవణుం డన్మవానీయమూ ర్తి రా 
మునకు ననుక సమర్పణము 4 ముందుగ జేయుట యు కనుంచు జె 
ప్పెను శ్రమమొందియత్నీ మును 4 బ్రీతినొన క్చెను గాని చాన నా 
దనుజునిచి త్రమింతయును 4 దత్చ్సథము౯ వడనాడదయ్యెంజూ, ౯ 1459 

t అన్బతేం వివసుస్ప ఎప మ్-ఆనిమాలము. 2 ఠజే ప్రన పురుషం బధ్యా కృతాంతఃపరికర్ష తి. 
అనిమయమాూలము, తౌంతః।, చెపసక్-అని + 8 ప 

)రౌంతః, ర వ్యాఖ్య. 8 విఖివశేన చ ధ్ర్రాత్సా మమనిర్యాతనం ప్రతి; - 
ఆనునీతః ప్రయత్నేన నచ శత్కురుతే మలిం-ఆనిమాభము. 
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క. నను మరల రామునకు నీ, యనురావణు' డొప్పం డెట్టుళలై నను గాలం 
బున కతండు చిక్కినా డా,తనిమృత్యువు యాగ్ధమునకు( 4 డాం గొనిపోవక్. 

కే, వెదకుచున్నదిసుమ్ము; విశఖీషణునకుం బెక్షకూంతుకు నల యనుశవెలంది తనదు 
తల్లిపంపంగ వచ్చి నాశయుల్లమడలం జెప్పె నీవా ర్రకుం బెలికసెను గపీవర. 

సీ, ప్రాణేళుడారఘు+పతి నన్ను కష్టము పొందంగాంగలండ చే4నందియంబు 
గలుగదు దీని కట్టు అనంగ నాయాక్ష్మ నిర్యలంబునం దగి 4 నెగడుచున్న 
దారాఘవునియందు4నలకు బెక్కు_గుణంబు, లుతక్ప్చావానత్వంబు 4 లుగృపొరు 

పము మజి నానృశం+స్యము, కృతజ్ఞ తయును, శ క్తి ప్ర భావముల్ 4 సతతమతని 
ఆ. యందు నలరుచుండు; 4 నొజనన్ధానంబు 

నందు లక్షుణునిస్మహోయమైన 
గొనక మయొకండెచం పె 4 దనుజులః బదునాల్లు 

వేల నతనితోడం + బృథివ్ నెవండు. ౧౦ L462 

క. నిలువంగంగలండు పగంగొని;, చలియింపం డెట్టికష్టశ4సింతకతులకు నా 
యలమఘుండు శృక్తు, ప్రభావం, బులు శచికిం దెలిసి యుండుశపోలిక నాకుకా ౧౫ 

తే, తెలిసియున్నవి శ్రీరాము+దివ్యమహిమ 
ములు; మహాకూరు(కా రామ4మూ క్రియ నెడు 

భానుడు శరాళికరముల 4 బజిపి వైరి 

దనుజజలము శోవీిలంజేయంథగను గలండు, ౧౬ 1461 

క. ఈరీతిం బలుప్ధంబుల, నారామునింగూర్చి వలీకి + యతిశో కముహో 

భారమున( నుంది నేశ్రాం, భోరువాములనిండ న త్ర్రు+వ్రులు తచ్ముకొన౯. ౧౭ 

శే. కలంగునాసీతం గని కవి4పలిశె నిల్లు, నావలన నీదువా ర్త మిన్న నలరాము 
డఖలభల్లూకవాన రేం+ద్రాళి నలరు, సై నృమును గొని వేగ రాశ4జాలుంజుమ్డు. 

*చ, నిపపమవ క్రపద్మమున + నిర్మలశీలమునం జెలంగునో 
ధరణిజ! యింతయే!? లిపుడె 4 తావకదుఃఖము. బావువా(డ ని 

త్రరుణమునండె ఏంచుపయి. 4 దప్పక యెక్కు_ము; నిన్నునక్షై పౌ 

గరముం దరింపం జేసెదను 4 గాంతునివెంగటం జే కర్తుం. జూడుమిల ౧౯౫. 146 
క, ననుం గొంచుబోవ్రళ క్తి యి,చనికినిగల చే యటంచు 4+ దలలవక్లో 

కను రావణుతో* వీంవునం గొనిపోవంగలను వము + యో ణితమ్మాజూ. 
ఆ. అగ్ని వేల్షిబడిన$యావావిస్సును చేవ, పతిళానంగునట్లు + ప్రే నణము 

నందునున్న యమ్ముశహోత్తునకు౯ నిన్ను, నొసంగువాండ వమ్ము $ ముత 
క. ఆనుజునితోం గకాడినరా,ముని "దై త్యులం జంపుయత్న4మువ గన్న క్రీ నా 

థునిరీతి నున్న వానిని గనంగల వి త్రేరుణనుండె 4 కమలదళాతీ. ౨3 1418 
* అపా ద్దుఃఖా దుపాకోనా మమపృష్థ నునింది లే=ఆచితూ 

17న 
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క. ఎనినుంజూడం బ్రయత్నం౦బుల, నొనకుచు వాళ మమునందు4నున్న బల యుతుకా 
ఘననాకప్పష్టుగతుండై,న నముచినూదనసముం గనంగల విపుడే. ౨౩ 1471 

క, దేవి! యాకల్యాణే, నావీంవున నెక్కు మేల4ననుకంకింప౯ా 
"వే వేయెక్కు మువేకును, గావింపకు రోహిణి శళిం 4 గని కూడుగతికా. ౨3 

“క. నీనాథుం జేరంగోరుము;, వే నావీంపెక్కి యభ్ర+వీథి౯ కళితో 
భానునితోం బలికెడుగతి, నోనారీమణిరొ కడలీ4నుడు వీథి? దీరా. ౨౪౪ 

క. తరియింపు; మిచటనుండియె తరుణేమణి నిన్నుంగొనుచుం + దరలంగ దనుజో 
త్మ్రరము నను బట్టుకొన భీ కరగతిం జనుదెంచు ననుచు + గలంతం గనకునూ, 

క, వినువీథిం బజిచునాతోం, జను దేరంగ లంక నున్న4చతురుం డౌవండై. 
ననుజాలండు; వై దేహే, నినుంగన నెటువచ్చినానొ 4 నినుంగొని యశ్లే. ౨౬ 

కం అరిగెన నిస్సంశయముగం బరి శ్రమము లేక య భ్ర 4$పథమున; ననంగా 
ధరణిజ! యపు డత్యద్భుత, వారినచనము లాలకించి 4 హర్ష ముం గనుచుక, 

తే, *విస్మయమున గగుర్పాటు4 వెలయ నిట్టు 
లనియె; హనుమంత! నన్ను. బె4కామడలు జ 
వ౦బున౯ా మోనీవొనిపోవ 4 వాంఛ గనెచె 
దాన నీయందు. గవీతనె 4 యేనువలంతు. ౨౯ 141 

చ, వన చరఫుంగవా! కన భ 4వ త్తనువెంతయు. జిన్నదానుగా 
మనుజవ నేణ్యుండై నృపతిశమండలుండౌరఘురాము డున్న తా 
వనబహుదూరమహాా నిచటి; 4 కట్ట గుటకా ననునెట్లు ఏీ(పునం 
గొనిచన నెంచెదీ విది య4/సం గడుఃజిత్స నుటంచుబలి_న౯ 3౦0 1478 

ఉక జనకజపల్కుల వినీ యా, యనిలజు. డురుకాంకియు కిం డటం గొ త్తగం గ 
లీనయనమతినిగుజించియె, తనలోండా నివ్విధమున6 + దలంచెకా మిసలకా,౨౧ 

త్రి | జల అట ఆ. అసిత నేత్ర యా మెశీయస్కదృలప్ర, భా 

వముల నెజుల దస్మథదనులరూ ప 

మును య శేచ్చముగనె 4 కనుంనొనుంగాశ్ యం 
చరివిమర్హ నుం డపు+డాత్త నెంచి. 5౨; 1480 - 

క. జనకజకు నై జరూపంబును జూపెను; బుద్ధిబలము 4 పొంగ నలరునా 
వనచరవర్యుండు తనఘన,తనువును బెంచుటకు సరిగం 4 దత్ప్చాదపము౯. 33 

ఆ. *విడిచి దాని కింద + వెస మేనుంబెంచిను దానిశాఖ తెల (4 దత్త ణంబ 
య 

1 నాక రాజుస్య మూర్చని-అనిమా, నాక పృష్థిసంజ్ఞ స్య మూర్ధని నగ రాజస్య పారే మేరో 
రిత్యర్త *- ఆనివ్యాఖ్య, ౨ శ్రైభయంతీవ చం ర్రేణ నూశ్యేణచ-అనిమా. కి శదేవఖులు వే మస్యే కోపి 
త్వం వారియూథప-ఆనిమూా. 4 చింతయామాస లకీ వా నవం పరిళవం కృతమ్-అనిమాలము. 
ల్ వ్యాఖ్యా నాక్ ప్రాయ మిందున్న 8. 



సుందరకాండము = 32౭ నర్లము. 119 

విరిగిపోవుడానం 4 జెనుశబ్దమగు, దానం గీడుమూూండు ననుచు 4 గీశవరుందు. 
క, "వ్రించుక యవ్వలి కేగి సమంచితగతి మనుంబెంప + నారంభించె౯ 

జంచలనేత్ర యు నమ్మిక, గాంచంగా వలయునన్న+కాంత౯ా మీగులకా. 356 

చ, వనచరుం డామెక క్లైదుర ఖీ వర్ణి తగా త్రు ండు నాచు భీకిక్ళ 
స్థృనతర మెమమందరని+కానుసమానత నంది యచ్చట౯- 
గనంబడుచు౯ జ్వలించెడుధ4థనంజయురీతి వెలుంగుచుండే) ని 
ట్రనిలకుమారుల డద్రివలె ఖీ నాస్యము తామ్రముగాం జెలంగటక. 3% 14831 

లే. వజ దంష్ట్రనఖంబులు 4+ వజలభయద 

వపువునం గ్రా లున మృహో4బలు(డు వానును 
జనకజం గాంచి యిట్లనిశయెను; సప 

తవనముగ నట్ట పాలయు+కంబుగాంగ. తజ 1485 

క గోపురయుతముగం దగు లం,కావురమును దీని దనుజ కాంతునితోడకా 
"వే పట్టిలాగికొని చన, నోవుదు నాకట్టిశ క్తి + యొప్పెడుం దల్లీ, 3౭ 1456 

కే కనుకనె దేవి! భయముక్, గనకుము వ సీబుద్ధి స్థ సిరముశ4గానుంచు, ముే 

తను జేయంబూనకుము రా మునిబమణుం జేయు దుఃఖ+మును గనకుండ౯. 

2 చ అనవిని వారుపంకజద4ళాయతలోచన సీత వాయునం 

_ దనుభయదాకృతిం గని ని+తాంతముం బొల్చెడునాంజ నేయునిం 
గని యిటుపల్కెై; నోప్లవగ+కాంత భవద్చలసత్వముల్ మనం 
బున నెజుంగంగనై తి గతిం 4 బొల్పుగ వాయుచునంతవాండ వే, 3౯౪ 146 

ర్మ అనలునియద్భుత లేజం,బును గప్రినవాండ వనియిళపుడు తెలిసెను; బా 

వని! ప్రాకృతుం డింకొక్కుండు, ఘనతరజలధిం దరింపంశిగల్లు నె చెపునూ. 

క, నినుబో6ంటివాండు గాక్కున్న నసాధ్యముగా( జెలంగు4నాయున్నవనం 

బును దీని. గాంచంగలంటడే;, ననుగొనివేగమున నసురోనాథులశెల్ల౯ా, ఈం 

కే, చిక్క_కయపోవంగలవని + చి త్త్సమునకుం 
చెలిసె; నమ్మహోత్తునిపని + తీ వ్ర విన్ను 
ములను నాలస్యమునుగాక + వెలయునట్టు 

లరయుమాొ ముఖ్యమగుపని $ యదియెగాటె. ౪౨ 1491 

కిక, అనమా! కపివర్యా ! నేనును నీతొవచ్చుటరయ 4 నూష్రవము నుమా 
యనిలసమవేగమును గాం,చినవాండవు నీవు గానం + జెచ్చెజం జనుచోకా. ఈ3 

కే. బ్రనుసిపోలుదు; నీవీంవు4వై ననుంగొని 

యతిజవంబును మాజి నీవరుగుచుండ 

1 నీతా ప్రత్యయకాకణాత్ -అఆనిమా, 2 పదృషృర్రీ విశాలాక్షీ మారుత 
అనియా. 3 ఆయు క్షం తు కవీ శేష మమగంళఈంది లేర్టయాన ను_.ఆనినూ లన 
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గడలిపయిం బోవునవు డజేనుశీగడలిం గని భ . 

యంబున౯ా ఏంపునుండియె 4 యందు బడుదు. రర 1493 

నీ గ్రూవాముల్ తిమిర ష4గణములు నిండారం బరంగుసంద్ర, ము కనబడిన నేను 

బరవళన వేగ + పాధోధిజలజంతువారంబునకుం "వి బి యా[హోరమగుదు; 
శక్రువినాళనా! 4 శ క్రిదాలదు నాకు నినుంగూడి రాల, నెళవ్వనికినై నం 
గావంగందగు మజొ4క్క_ పదార్థమును గూడి చనునేని దానినథలన నె మిగుల 

కే, నాపదయుం గల్లు, నీకు నన్నరేని గాచు, భారముండుట నీవెంట+వచ్చునన్ను( 
బట్టి యాపద యొక'వేళ + వచ్చుననెడు, శంక కలిగెడు 2-నే జేవిథసందియంబు. 

వ, కలుగునకెట్టులాపద లశఖండజవంబున నేను(బోవంగాం 

గలంగకుమరచుం జెప్పదవొ + గాలికుమారక ! నేను పీంపువై 

నలరంగ నీవ్రుపోవువిధ 4 మాదనుజెంద్రుండు దుస్ట్రబుద్ధియే 

కలీగినరావణాసురుండు 4 కాంచి జవంమనం బంప రాతసుల్, ౮౭ 1495 

చే, భయదవి క్రమముల నినుం + బట్టుకొనంగ 
వెంబడింతురు; వీరులై 4 వెలయువారు 

శూలముద్గరపాణు లై థీ చుట్టుకొనుదు 

రంత నీవొక్క_డవెకాక + యతివనన్ను. ర౭౪ 1496 

శే, కావదగుదానిం గావంగం + గడంగుటను ద 
గంగ నాపదగల్లు వి+ క్రమ గుణాథ్వ 

యన్న సందియ మొక్కటి $ చూక్మ్మంగలుగు 

చున్నయది; యాసురారు లా4యుధము లూని. ఈ౮ా 1431 

క్క పలువురు నభమునం గదియంగం గలనకుం దగునట్టిక న్ర4గణమే లేశె 

ట్రులుగా నొక్కండ వాదనుజులతో యుద్ధంబు చేయ + సుదతిని గావ, ౪౯ 

క్ ననచర ! క క్పుండవగుదువు;, దనుజులు భితికరకర్యతత్పరులుగదా 
యని వారలతోం జేయుచుం, గనదురుకౌర్యమున నీవు 4 గ్రాలుచు నుండక, 

ఆ. నేభయా ర్తనగుచు 4 నీవీంపువై నుండి,పడు దుం లీందం జాల + భయదరూపు 
లుగృబలులు నగుచు + నొప్పురాతేసులు యు, ద్దమున నొక్క వేళ4దర్పమలర. 

క, నిను గష్టంబున నోరిచి, కనినం గనవచ్చుజయముం3 4 గవివర ! యుద్ధం 
బునువారిం గనుచుం జేయుచు దను వేవుఆచియును నుందు+దర్పముపొంగ౯. 

ఆ. *అట్టికరుణమందు ఛీ నబ్రి నేంబడినంత, నీకు చెలియకుండ 4 నీచముతులు 
డనోజు'లెల్ల నన్ను 4 దోర నెత్తుకొనిపోదు,, రని జ యా పజయము+ల నెడునవ్విం 

1 యాచపా మన్న ము్తేమమ్ - అనియా. E త్య్వేయ్యాపి స్యా దసంశయః-ఆనిమయాలము" 
జా జ చే 9 . కెనాం వా వాశేయు స వ్రద్ధ స్తా ద్విశ సేయు. రథాపివ్యా, అవ్యవస్థా హీ దృశ్యేతే యే బయస 

నొజయౌొ.ఆనిమూ. జ్ 



సుందరకాండము = 3౭ సక్షము. కేరి! 

క. అనువమూానింపందగి యు౦, డును నపజయ మొక్క ్టటళ€ా ని4నుక్ బొందిన6 బొం 

దును గాన నపుడు నీకర, ముననుండి సునశాగులు నను4మో నము చెలగక, 

క, కొనిపోయిన. గొనిపోవచ్చును జంపిన జంపవచ్చు; 4 శుభ గుణనిబయా 

విను మవిషి గలుగకున్నను, దనుజులతర్షవనముఐ కె నిశకాంతభ యమునక్. 

ఆ. ప్రాణహాని నాకం + థ్రావింపవచ్చును, దాన న్నీప్రయతక్న4+మా నప్తలము 

నీవె భయదదనుజ+నికరము. జంప దగుదు వట్లు మానం + దానివలన, 

క, *కనురాముయశముకొజుంతను) వనచర ! కాబేని వనుజ4వక్వులు నమ చే 

కొనిపోయి రామలత్షుణ, వన చరులకు6 'జలియ రానిశవసుధాస్థలిలో౯. 544 

క. కనయబుడకయుండంగా దాం చినదాతురు; నాక్ జికును 4 జేసినయత్నేం 

బనిలకుమారా. నివృల, వనిచెప్పంగ వచ్చుంగాదె + యరయఃంగ నింక౯. 

క్, త్వరగా వీవచటికిం జని, ధరశీపతిత్ క నాయు+ దంతము నెల్లక్ 

గరుణ చెణింగించి తోడ్కొని, హరివర! వచ్చినటులైన + నగుమేల్ నాకి, 

క, వినుము నుపోబాహూ! రామునిప్తాణము లతని శ్రా, తృ4ముఖ్యులయసువుల్ 

వనచరపతిబంధ్వసువులు, నిను మూంతలంగొనియు యిపుడున్లిచినప్ సుమా. 

కే, రామల క్షణులిక్వు రు(ద్దామకోక, తాపకర్శితునై రిగ4ద యింనిచట 

హోానియేదేనిగల్ల ని(రాశు లగుచు, సకలవానరభల్లూక4సమితితోడ, ౫౯ 

క. అసువులతోం బనియేమని, వెస విడువంగలరు; భ_ర్హృశవిమయకభ ౯ 

శగ్గసననుతా! ముందిడుకొని, సుసనమౌాహితచి_త్తవగుచు + వోణేస్టలిపై.. ౨౫౯౪ 

క, పరవుగుషునితనువు స్పృశిం,పరామునింద క్క; దనుజ$పతీయంగ ము నీ 

వరుచెంచుతజి స్పృళింపవె పరుండుగదా యాకతండ నెదొ 4 సవనతనూజూం 

చ. ితరుణినిగాన నాదనుజు. 4 దాకయుండంగ జేమిచేయ న 

త్రరుణమునం దళక్తనయి + దైవమె దిక్కనియుంటి రాముం డా 

వారిణము వెంటంబోయె వివ్మకాంగినినై యపుడుంటి డానవే 

శర్చరుబలవద్వ్రధానమును+బట్టి స్ప శించిలి నేమిచేయుదుక్. ౬౧ 1518 

క. ఛనుబెంచి రాము జిచటికి, దను జేంద్రునబంధు.జం వికగ ననుంసొనుచుం 

జనుకే నాతనికదితగు;, ననిం బగణం గూల్చునమ్మశిహోత్సునిపనుల౯. ౬౨ 

క, విని కనియు నున్నదానను, విను సురగంధర్వ్తోదనుజ4వివధరు 'లెపనై 

- 1 రాషఘవస్య యళో పరమే లే వయా ళస్తెను రాశపై ౩-అనినూా. దీనిచే సీతపాడె వృ రమా 

పకటిశమని యుతుంగడస. ౩ యదహం కాపంస్పర్శం రావణస్య బలాద్దతె ఆనీశా కెంకరి 

ష్యూమి వినాథా విపషకాసనీ-ఆనిమూ, దీనికి వ్యాఖాబ్చినకర్తేలు ద్రానీకయర్థమే యీపద్య మాన కా 

భావము వ్యాఖ్యారేల కెట్లు తెలియ నగు వన్నదిపీచ్చి, 



182 ఆంధ్ర శ్రీమద్రామాయణము 

నను యుద్ధంబున నతీనికి, నెనయని ఇెప్పంగ శే గ4హీనబలాఢారి. ౬౩ 
చ. *వారిహాయతుల్య శే "ర్యుండు మ4హాబలవంతుండునై న రాఘవే 

భోం డతిచిత్ర రీతులను + జాపముంబూని సలక్ష్మణుండు నై 

మరుదధి వేరితంబగుచు 4 మండెకునగ్నినిబోలి వెల్ల నె 
వ్వ రకనిమైల యుద్ధమున + బాజుక నిల్తుగలారొ చెప్పుమా, ౬ర 1516 

చ. అనిమొనయందు ఫీకర సు4దావిలమై తగు దిగ్గజంబురీ 
తి నిలిచి లత్మణుండును న4తిస్టి రళూరుండు వెంటనుండ నే 
పున! బగ వారి నొంచుచును : భూతభయంకోరు(కె లయార్కు.డో 
యనంగ శర ప, థాపటలి4నాజి నిగుడ్చుచు నుండురామునేె 
వ్వనికిని చేజిచూడనగుం + బా ఆక యొవ్వని కోరషంగానగులా. ౬% 111 

చ. వనచరవర్య! లక్ష్మణునిశీబాయనినావిభు సై నెన్యయు కుం టో 

డొ_ని జవమొప్ప రము; నృప+కుంజరుం గూర్చి నితాంతదుకఖముం 
గని తవీయించునాకు. ? గలు4గం దగ కేయుము వార్ష మాత్త లో, 
నని పతిభ క్రి లేటపడ 4 నాకమలావ్నీ వచించె నింపుగకా, 2౬ 1518 

ముపష్పదియేడవ సర్లము సంవూర్ణము. 

వేరా=-వ సడము, 
ie) 

హనుమంతు డానవాలివున గా సీత కాకాసురవృతాంళమును 
చెలి చా మణి న | isa ఏ డా నిచ్చుట. 

చ. వనచరసింవాుం డంత్రరఘు4వర్యు నిపత్ని మనోజ్ఞ వాకష్టముల్ 
విని వచియింప నేర్పరియు + వీరుండుగావున ధర్మయు క్తమై 
తన రెడునామెపల్కులకుం 4 దద్దయు మోదమునోంది యామెకి 
టనియె; నినుంగనంగ 2నిమ4లాయతేమంగ ముల్ వాసంగెడు౯ా. ౧ 1519 

సీ, తల్లీ! నీచెప్పిన$దెల్లను క్రీ స్వభావమునకు సా ధ్వులా4శీవనితలకును 
దగు వినయమునకుం శ హః యు_క్రమెయున్న; దిట్లుగాం "బెరిగి య+హీనరూవ 
మలర(గాం దగునన్ను 4 నెలమిమిజంగ నెక్కి శత యాజ నాయత4సా?౫ రంబు 
చాంటి స్ర్రీకెంతమాశత్రము శక్యమేగాదుకద, జానకీ! నీవు 4 కడువినయము 

తే, గలుగుదానవు గనుక నీ4కాంతుం దప్ప 
నొరుని స్పృకియింపందగదని + యొ త్తిచెప్పి 
నట్టి రెండవకారణ 4 మానువోత్తు 
భార్య వగునీకు యు క్షమా; + బలుకు లేల, ర్మ 1520 

1 మవోబలం వాసవతుల్య విక్ర మమ్-అనిమయా, 2 భాషిశం కుభదర్శ-నే- అనిమూ, శి ఏక శ్రే 
జేవి సదృశం సత్న్య్యా _స్పవ సవ మవాశ ర్మేనః-ఆెనియా. 

ఆల] 

పము 



ih 

జే, 

నుందరకాండవు = 3౮ సర్గము. 883 

అనవదస్టమైనవచనం, బును దీనిని నీవుతప్పుం 4 బొలంతి యెవతెచె 
ప్వును దేవి నాదు మోలనె, ఘవమకిరాఘువులి. బాయ: 4 గాజాలమిచేకా, 

. ఉరిపోసికొన్ి నుతేంగన?, దషవపకి కావించివట్టి4 వా పారముల౯ 

సురవె 8 లెక్క_సేయకి, బరవసమున నాకినట్టి+: కబ్కుల నెట్ట. ౬ | గలిపి 
. వినిపింపలలను శ్తీకా మున శేచుయు మిసుంకుంక; 4 ముకుఫొని వీకుం 

గనుపట్టుదు కు షతువు,లను మిగుజంగాంచి నృపల4లామువ కెంమికా, 
*వియ మొనర్ప. గగోదె యా4ీతిశ్నేవా 

మున మనసుమె శ్లబశ నిట్టుశపనితింగాని 

యితరణభా వము లేదుసు; 4 మ్రోనగరవ 

రంబుః జొచ్చుట కష్టత+4రంబె యగుట. 2 1524 

E౬౪ 

. వననిధిదాంటుట యట్టిడె, యనండశియుండుటను; సెట్టు+ళైనను నీరెం 
టిని సాధించుట శ _క్షియె యని, యదివాకుంట, దాని4వంతే యు: జూపళా, 

ఇట్టుపల్కి_ కింగాని వే4 తేమ లేదు; 
రఘువరానయుతోడ నో4వనుణి నిన్న 
నిపుడె చేర్చంగ నామది $ నిచ్చగలిగి 

యుంట మిక్కి_లిస్నే వామట్లాప్చియుంట, ర 1526 
గురుభ క్రి యశ్రైపొసంగుటం, దరుణే యిటువల్కినాంకం + దప్పకుజే మె 
వ్పురుసం "దలంచినలే దో, ధరశికుమాక్' యవింది$కా! నాతోడళా. ౯ 1521 

ిచనుదెంచుటకు౯ సమ్మతిం, గన వే నిటశేను వచ్చి 4 గనినది నిను, రా 
మునకుం బెలియుట కొకగు, రృునునివ్లూ దాన నృపకిశఘ్యాటి యజుంగు౯. 

అన 'బేవకన్యంబోలిన, జన కజ యప్పవనజో _్తీ(జాలము విని యం 

త నతని కిట్లను నొకవ్యా*_ర్హను దలంచుచు నృ్రుజులము  తద్షయా: గమ 

పలుకులు తడంబడుచుండంగ, మెలమెల్టైనంల బలుకుడాన 4 * మేలగుగుజుతుళా 

లలితమదియాను దద్విధ, మెలమికా వినవయ్య యోకవీంద్రా' యింక౯. 

చి త్రకూటా ద్రికిం 4 కేరువ నీకాన్య భాగ ంబునందు "జవత టినికిని 
జేవవః డనహోచు 4 సిద్ధుల కాశ్త మమై ఫలమూంజశలాదులొప్ప 
వెలయుభాగంబొండు థీ కలదంమంగలతాపసా శ్రోమముల నేను 4 నాశ్రయించి 

యుండంగా జరగినశదొకశార్యు మద్దానీం బ్రియాండగు రామమూ ర్రికినిటెల్పు 

ఆ. 'మేనుజెప్పినక్సై + నేను నో ప్రాేశ.! 

యంచు6 జాల కబవావి4ధామలనుము 

జానీయా దాంభువో పా తత్ _ఆనిమా. 3౩ 'బావ్న పు న ఫితాతుకక్ .ఆవిమా. శి ఇదం 

1 స్నేహపు స్క_న్నమనసా మయెొతే తృముదీరితేమ్- ఆనిమూా. 2 అభిజ్ఞానం వృ,యచ్చ క్వం 

జ్ఞానం బూూయా స్త్వం తు తుడు ప్రి యమ్-ఆంిమా, క్ తస్య్యపవనమం'డీషు జా శాపుష్పుజుగం 

ధిమ-అనిమూా, 
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ఆరి భధ ఫ్రా శవమిర్రానాయణము 

పరిముళములం దగు ను4పవన వారంబుల 

నెలమి వివారణమును + సలిపి యంత. ౧౩ 1581 

. చెమటందోంగుచు నీయం,కమునం గూర్చుంటి; నొక్క కాకి యపుడు మాం 
సము నోరి మత్కుచద్వం, దము నడుమం బొడి చెముక్కు_4న ౯మిక్కి లియు౯, 

. నేనొ కమృక్సిండంబును, చానిపషయిక వె చి తోలం 4 దదా్సాయన వు 

ద్దానిషయి నాసంబోవమిల "జా నాపరిసరమునందు 4 దాగియె యుండెకా. 

. చమునమున ముక్తుతోంచుటను 4 మాంసము నావా దయస్థము౯ దమికా 
గౌనం దలపోసి దానిం గలుశగొంచునె యుండెనుగాని యవ్వలకా 

జనంగల దలంపదయ్యు; రఘుశీస త్తమ! *యంబరమిట్లు కాకిచే 
తను దొలంగింపంగాంబడం 4 దానిని జక్కనొనర్చుకాంటకై . ౧౬ 1584 

శాంచీదామము నేను బి గించుకొనుచు( గాకముపయి. 4 గినుక పొడవుగా? 
జంచలవుతినై యుండంగం, గాంచితి వవు డీవ్రు నన్ను 4 మ్మపలిలీల కాం ౧౭ 

అట్టు కోపమున నీ4యంకంబువిడి లేచి కాకిని దణుముచుం 4 గడంగి డాని 
నవ్వలికిం జను4నట్లు సేయంగ లేకయుండంగా ననుంజూచి + యొక్క_రీతి 
బరివాసించికతివి: నప నలుకుల కేనులజ్జనుబొంది యాపహారథమునకు గాను 
గాకము చేరంగా + నీకడశే తెంచి బెడలి కూర్పు న్ననీ4తెడపయిం దగర 
గూకుచుండి మిగుల. 4 గోపము నొందంగాం గాంచి నన్ను బుజ్జ4గించితి దమి 
నట్లు కాకముపయి 4 నాగ హముంగొని, బామృపూక్ష మెనవదన మొప్ప, 

కనుయుగ్యమ్మును మెలమె,ల్లనం దుడుచుగొనుచునునుండ 4 లలిం గాంచితివో 
యినకులనాథధాయని ర్మామునకుం దగం జెప్పవయై + మోదమునొందకొ, 3౩౦ 

వినుమా వానుమా! బడలికల గని కామునితొడపయిం జిర+కాలము నిద్యం 
గనితిని నే నంతట శే,చినవరుస౯ా రామమూర్తి $ చెందిన వేడ్య ౯. ౨౧ 
మామ కాంకనీమ 4 మానితేశయ్య గాం, బవ్వుళించి ని ద్ర + బరమముదము 

1 తత్రైవ పరిలీయలే-ఆనిమూ. 2 చుస్యమానే చ ససనే-అనిమూ. 3 పరి శ్రమా త్ప్రిసుప్తా 
చ రానువాంశే హ్యవాం చికం. పర్యా యెణ ధను ప పళ్ళ మమాంకే భరతా గ గ జః, yw శ్రీ mia 

వాయస స్స్ఫముపాగకుల్ . తత స్సు ప్ర (వ్ర బుద్ధాం మాం కామస్యాంకా "శృవా్తికామ, వాయస 
స్పహసాగమ్య విదదార స్తనాంశేశే_ఆనిమా. మదట వీత రామునితొడపై సోదురించెను. ఆమె 

నిరురంజాలింప రాము డామెతొడసె బడుకొనియెను. ఆసమ3కమున వాయసము మఠలవచ్చెను. 

ఇది యిందలికథాఫాగము. మూలమును జదువునపుడు “ఫునశే వాథ వాయన సృమపాగమత్ ” 
మరకల నాకాకము వచ్చెను. 66 గ్రవ్ర స్ఫుప్త పప ప్రబుద్ధాం మాం రాముస్యా౭కా తృముళ్ధితామ్” అంత 

రామునితోొడపై. బరుండి నిదురించి చేను లేవగా-అని యర్థము. దీనిం జదువంగనే పునరు క్లిగా6 
దో 6ంచపచ్చును. వీడ హనుమతో శుమాటచే మరల స్పస్ట్రముగా6 దెలియుట క్రై ఇెప్పెనని యరాహీం | 
సవలయు. ఏకంకల కవకాళమ లేదని గృహించుట సకసము | "1 
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సుందరకాండము = 3౮ నగ్గము. 185 

29 'య్యంజాలుడాని( 4 దయ్యునబాం డ్ _నండస్టివసరనునం గాకిథయనుగు దెంచె. 

బన లేచికిని దడంక కంబు కక ము ఢం , పూనికత్ కలా ౨౨౩ 1540 

డనటుకేవ వా వాతాసము 4 సి నిర్భరీతిని నేసచెంచి నా 

పైన్ జెలంగుఫోపమున 4 భ వికుచాంత? పీమం జహా; న 

బూనినవూన్మి మై నెగిరి 4 యుద్దతిం బ బ్యాం జీఆ(బొచ్చె న 

దానిన ర క్షబిందువులు 4 తద్దయుః జిమ్హుంగ నవ్వి సోకుట౯. 3౩౪ 1541 

పీ, శకస నీ రాము(; డంశకేట నేను బలుమాటు కాకవాధితనయి4+గాక సుఖము 
క్త 

మించ6గా న్డ్తను 4+ గాంచునాసుందరతమమూాపు శ్రీమంతు4విమతహకుని 

మేలుకొల్పికి; నంత + మించుకరంబులు తగు నావిభుండు నొ+ స్తనములట్లు 

కాకిచీఆంగ వ్రణ+కలికములై యుంటం గనుంగొని కాలాహి+కరశీం గువితంం 

డగుచు ని్టూర్పులెసంగ నిట్లనియె వా కి 
కరసమోరూ! మనోవారశగాత్రి యెవడు 
తావకకుచాంగరమునందు 4 వర్చమొప్పు 

చవ్రృణము గాప్ం చె. "దెల్పుమూ 4 వానినాకు, ౨౬ 1ర్శ్ల 

కంచి దువెలయ: గోధము, పౌలయంవగు పామువోడం + బొలంతీ యిటు శ్రీ 

డల “చెలువాండ చెప్పుడు, తెలువుమయని యడి గ; నంత చెనలనలుంగ డల. 

తనదృష్టి బరపీర క్షం, బునం దోంగిననోళ్ల వే డం 4 బూనిక నాయో, 

లచె యున్నకాకీ దానిం, గనియెను; నాకాక మకుర 4 కాంతుని సుతా 

పతగాధిఫుండై వెలసెడు, నతం డప్పుడు వచ్చియండె + నవనికి, వేగం 

బతులిత మనిలసమానం, బకనికిం జెలు వారుచుండు $4 ననిలతమాజూ. ౨౫౪ 

మతిమంతుండు గురుబావాువు, నతులితశౌర్యుండు నై న$యారాముండు (క్రో 

ధతరళిత నేశ్రుండై యు,ద్ధతే కాకముం జంప మదిని శ దలంచెం) వప. వూ 

తనదగునాసనస్థమగు( కర్ళ నొకండు గృహించి వేగమే 

వనజభవా(స్రుమేంత్ర మును 4 భ క్లిని దానిక గూర్చె నద్ది యా 

యనలుండు తా లయంబుకేజి 4 వెట్లి బలిం చెడునట్లు నుండుచ౯ 

భునవివాగంబువె నడర(4గాః దగియుండంగ డానిం గాకీవై. 304 141 

సే వై చె నది మండుచుక్ సురథివ_ర్హ్మృమునను 

బొలిచి యాశాకివెనువెంటయబో యె; నంతేం 

1 క కీడతి సరోషేణ పంచపశ్తేణ ఫోన వా-ఆవిచనా, పరభవ శ్రేణవెడలు వై వపడన అడవి 

డినదని యజుంగంచగణు, ' _. + 

1918 



6 థీ మద్రామాయణము 

- గాకి నానావిధములగు+4గతుల6 బా అ 

బాణమయ్యది వెనువెంట: + చాబుచుండే, 3౧౪ 15:48 

చ. తను నెవనై నం గావందగుశధన్యులు గల్లుదు యటంచు శ్ 

తినిగాని “మొల్లలోకములం 4 ద్వ, గతిం "'దిరిగె౯ా; బరాకృనుం 

బున6 దగి తం డి డ్రి మైనసురముఘ్యండు నాతని. గావంవాల నే 

నని విడనాడె చేతలు + నశ్లైనువార్డులు పుచ్చి రావని౯. 33 1549 

చ. తిరుగుచు మూందులోకములం 4 దీ వృతదడ, స్త్రమునుండి కాచు వా 

రరయంగ లేమి నెవరు సహాయము చేయం (జాలకుంట నా 

ధరణిపతీంద్రురకుకుని 4 డర్పసమగ్రునిం గానవచ్చి యి 
న్ా, 

'త్రరుణమున౦దు నీవెగ తి4తప్ప ముజొక్క_ండు లేడు మాడంగకా. 334 1550 

క, 2అని వేడుచు దీనానన, మున నమరుండయ్యు భామిశముట్టుచు దుగఖం 

బునం దల్లి పదములం కొడు, తనయునిగతి చేలయబడిన4దర్పవిహీనుక౯. 35 

కు సురపతితనయుని, వధ్యుని, శరణ్యు. డగునాక కుత్ణ4సద్వంళ మహో 

శరనిధిపకికీతాంశు(దు, కరుణం గాపొడెం నన్ను ౬$గని వేండంగకా, 3ఈళ 1552 
తే. కాక మయ్యది తవియించి శ కదలి లోక 

ములను మూండింటిం దిరిగియు 4 ఫలములేమి 

నతివిపాదముతో రాలో 4 నపుడు దాని 

దనను వేయంగవచ్చెడు 4 నని యెజింగి. 9౫ 15 గిలి 

క. పలికెను బ్రృహ్లో హ్టోస్రుంబిది, ఫలవంతముగాక్ మరలు4పంబడ దెబ్బం 

గులనై నం రజోవువేమగుం బలుకుమయనం గాకము రఘుళీపతికిట్లనియెక్, 

తే, అస ్రుమియ్యది నాదశ్నీ4ణాతి. నివుడు 
త్రి హీంసించు(గాక నాథ శరము చానిం 

జెండివె చెను; దశీణా+శీని నొసంగి 
వ్రాణముల గాచుకొనియె నాళశవాసవజని. ౨౭౮ 1550 

వ రొమచం ద్రునకు స్వ+క్షంబున నుండుట మిత్రుండ్" దత రథ$ మేదినీళ్వ 

ళఈనకు యైక్కుచు రాఘశ+4ీవుని సెలవంది న నావాసమున కేగెఫనని వచించి 

తనవిభు(గూర్చి యిట్లనియె నోప్రాణేశ! మునునీవు నాకుంగా(మొనసి యొక్క 
కాకంబుపయిని లో4కంబుల దహియించుబ హస్తమును బూన్మి +వె చికివిగ 

'కే, యిపుడు నీయొద్దనున్ననన్నిట్టు దొంగి 
లించుకొనిచన్ననీచు తథమించు చున్న 
వా(డ విదియెమి? యూోనర+వర్య ! నీవు 
మిన్నకుండక నాపయి 4+ మించుకరుణ. 3౯౮ [550 

1 శ్రీ కొలోకాకా సంపరి, కృమ్య త మేవళరణంగతః-అనిమూ, 2 సకం నిపతితం భూవొ 

శరణ్య శృరకాగతమ్-అినిమూ , దీనివ్యాఖ్యా నార్థ మిట6 చేర్చు(బడినది, 
+ 
గగ 



క 
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మనమున నుత్చావాముంగొని, ఘనత కదయ జూవుమా, త4గ౯ మన్నాఖథా 
నినుబో(టివానిం బతిలాం డనరిననే ననన నగుట 4 ధర్యమె యిచటక్. ఈం 

. "అట్లు లేననాథ 4+ నగునట్లు కమపట్టు చున జేయిబేమి?! 4 మెన్సి దూక 
లై ఉం e3 న యే 

కయయె గలిగియుండు4టయె మహాధక్మముం, చివె చెప్ప వింటి+నేనుు మున్ను. 

నీవేదయతవ్పినచో , నేవిధమునం బలుకుదాన 4 నిత నోనాథా 

తావకబలవీర్ణములా, నీవసుధమ నసమములని+యే నెజుంగుదుంజూ.. ర 

- అనుపమమగునుత్సావాము, తనరారెడునీసుగుణవిశ తాన మనుపమం 
బునునగు నతోభ్యం బె, మనమువెలంగెడిని నీకు + మానధనాఢార్టి, ర3ఇ 

కలశాబ్జికై వడి + గాంభీర్య మలరారుంగాడె నీయందు నాశగరపరినృత 

మగుభూమికంతేకు 4 నధిపుంషవగుదువు వాసవసము:డవె 4 వజిలుచుందు; 

వ్వనియజుంగుదు 4 నేను; నంచనిపల్మి_ హానుమంకహు “గాంచి యిశీట్ల నీయె నీత 

రఘుఏీఠుం డఖలకథ ప్తుస్ఫార పాండీత్య మల చెవు వారల4యందు కుటో 

. సత్యవచనుండు బలశాలి 46 నాధునులీయు 

నయ్యు ననునేంయదనుజులఖయందు నేల 

యస్ర్రుమును వైవకున్నాండొ + వానుమ చెపుమ; 

యమరగంధర్యఫ ణి మరు4శ్చమువయములు. ఈర 156! 

. అనిమొన నారఘూ త్తమునిశ$య గ, తలంబున నిల్పీంజాల ర 

య్యా నఘయునియుద్ల వేగము సు4కాసురముఖుర్టి”) కో రస గానిద్యొ; 

నను గొనిపోవ కూగుండగు4నాపకికిం దప్పరయుండు నేని యూ 

దనుజులం దీళ్తువాయకవి+ తానములక౯్ వధియింపండేలొకో. ర 1569 

, అనుజుండు లత్మణుండును ముశవహోబబశాలియిగాన శక్రునూ 

దనము డగునాకడ డై నగుణ4ధాముని రాముని యాజ్ఞ నంది రాల 

దనుజులం జంపి చాధపడు+తనిపని నన్నును గావండేలొళో; 
యనలమరుత్చు తేజు లమ4రాళికి దుర్భ్ణయులై నరాఘ్రవుల్. ౮౭ 1508 

ఇరువురు నొకచోనుండినం బుకువశే శెన్టులగువారు 4 పొలంతిని నన్నుం 

బరిరశీంపక యుండుట, కరయంగంగకేమే మొ? జెవుమ 4 హానునూ నాకు, 

ఆరిమర్షను లౌ శ్రీరఘువరు నీనాదు-ఖమును ని4వారింపంగగా 

నరము నమర్ధుే యయున్థిను, దరుణమునం దూరకుండః 4 దగువిధ మే మో, 

౩ భృవిషయమె మది నెన్నంగ, నేవిధముననో యభఘంబు 4 చేంజెవ్పిన దే 

కావలసినంతయుండును, గావలయు ససంశయంబు 4 గాలికమారా. కం 
ల అగా లితాలాతతాయాలా వాతల ree apr 

1 ఆనృళంస్యం పతోధక్శ స్వ త్తీఏవ మయాక్కుతః-ఆవియా. 2 ముమైనదుష్కృ శం కీలచి 

సంక య8-ఆనిచకా, కించి డసిఠషిచసి యమ్ - ఆనివా న్మహదష్టీ నసంళ e-ఆని o నికష్ట వ్యాఖ్య. 
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చ. అనియిటు ల్రుజూలముల 4 నాతరుణీమణి జాలిపుట్టంజె 

వినవచకంబులకా వినుచు6 4 బెంపగు తేజము గల్లువాయునం 

దనుండిటుపల్కెై; నిన్లుణిచి 4 తద్దయు వంతల(గుంది రాముండా 
త్త ను సకలంబునందుం బ్రమ చంబును బొందక తా ననిమ్షడై. ౫౦ 1% 

శే, ఉన్న వాండని శేనివు + దున్న తేమగు 
సత్య మున నొట్టు పెట్టి నిశజంబ పల్కు_ 

వాడ రాముడు వగనొంద 4+ వనటనొందు 

నతని తమ్ముండు లత్మణు౦ $ డనవరతము. ౦ | 00: 
క్, ఎంజోకష్టంబున నే నిను నింతటం గనంగ ఖైం బొంద + నీభాగ్యము నా 

సాంతము నోచెను దీనికి, సంతసమును బొంద దగు విచారం బేలా, ౫౧ 
క, జనకసుతా! యూతేణమున, ననూనదు8ఖంబులెల్ల 4 నంతము గనం గాం 

గనుంగోనుదువుగా వినుమా, ఘనబలులై వుగువసింవా$కల్పులు నగుచుక్రా, 

చ. అనుపమరీతి వెల్లువన4జా ప్రకులాభరణంబు లిస్వురు౯ా 
నిను గనునుత్సుకొంబు దగుళ4నేర్చునం బొందెడువారు గానం బ 
తనమును దీని శ్రీధుముగం + దప్పక వీలు గంజేయు వార; లో 

వనరువానేత్ర! బంమయుతు 4 బాపునీం _సహ్మగుని రావణా సురు౯, 
ం అని మొనల ప జంపి నిన్నుంగొని 4 యాత తెపురంబున శేగజూలు నా 

వనరువామి త్రవంశమణి 4 వాసవతుల్యుదు రాము; డింకేనా 
తనికి మహాపలుండ యిన $ తత్సవాజన్ము నకు£౯ా గవీం రు (డై 

తనరి సు కేజుండై. ప్రబల+దర్చమునం ద దగుసూర్యనూతైకిల 

వనచరవర్యసంతతీకీ/ 4 బల్కుము చెప్పణనై నమాటలకా,. సళ [గి 12 
క, అన సురకన్యనుబోలిన, జనకజమది నుప్పతిల్లు4సం తా పమునకా 

హనుమకు నిట్టనిపల్మె_ను, మనస్విని యనంగ, బొలిచి+మహిమాఢ్యయి నై. 
. అల రెడుకౌసల్య 4 యఖిలజగద్ద తకు డగు సత్సుత్రు నిం + గూర్చి నెవనిం 
గాంచె నావాసవ+కల్పుని శ్రీ రామునిని సుఖంబడిన తశీలనుధ రకిని 
దగులునట్టుగం జేసి | తగినరీతీని (మొ క్కు, మఖలరత్నేంబులు 4 నమలకుసుము 
హోరముల్ ౩ ప్రియలై నథయంగ నామణులును, నఖలభూతేలమున4యం౦దు దుర్గ 
భమగు నె నై శ్వర్యము + నమితీముగాం గల్లియుండియును సుమి త్ర+కొప్పలబాద్చు 
నట్టిల త్షణుండు నీ4వన్నీయు దిగనాడి తేలిడండ్రులకా బ్ర బ మోళీదంబు గనంగ 
నర్చీంచి సుప ప్రసన్నాత్తుల గావించుకొని రాఘవునితోడ ఛీ వనికీవచ్చె; 
నతే(డు ధర్మాతుడై + య గృజునందలిభ క్రిచే ను _క్రమభవసుఖము 
విడనాడి వనమున 4 గడుబొగరాక త్ర నన్న నుగావంగ + నరుగుబెంచెం; 
బంచాస్యమునకునువ లె స్మంధములుతగం బ్రైయదర్శనుండుమన+స్టియునుదీర్హ 

* పీతా్య్సశనుతోజ వమా, ఉవాచ ఫోకసంతే ఫా-ఆనియా, 

FR 

Aa 
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చాహుడునైె తండ్రి4వల రాఘవునిం దల్లి వలెనన్ను నెంచుచుకివ ర్తిలులజుము; 
నను బప్మ్మోజ సీశివనుజూ( ఊ:కొన్వో వుటావీరు డెఆయగడుశహనువు, యతశేండు 

ఆ, వృద్ధ సేవకుండు 4 విమల కాంకియుతుండు 

శక్తుం డధికముగను 4 సమయమందు. 

గాని పల్ము_ వాడు 4 గా డట్టి రాట్బుకుం 

డెల్ల రకును బీతి 4 నింపుచుండు. ౬౧౪ 1714 

క. ఎల్లరలో ,కేన్లుండై , సల్ల లితగుణాళి నాదు(శ్వతుకున కీకై 
యుబ్ల మురంజిల రఘుఘా, వల్ల వకుల జేయుచుండుం 4 బవవతనూజూ. ౬ ౩; 

క, ఆరీతి నాకుం బ్రియమున్కు గూసచుమనెయుండు' శూక4కుంజగు: డతండా 
శ్రీరాముం డేమివేయంగ, నేరీకిం జెప్పునట్టు+లే యొనకుచుంజూ, ౬౫ 156 

*చ, నిరతము దన్ను6 దండ్రివలె + నేర్పున నెవ్వండు ప్రోవ రాముండా 

ధరణిపతీంద్రుం జై నతన4తం డ్రి, వబంపకయుండునో సమా 

దరమున నట్షిలక్షుణుని 4 ధర్మ్మవిదు క్రేము వాకముంగాంన నీ 

వె రమణ ల్నేవువార్తలను + నెల్లను బ్రశ్నమొనర్పు మాకతీ. ౬ర 1511 
కే పరిశుడ్ధవ ర్రనుండు మృదు,కరచిత్తుడు కార్యకరణ4+వమయుండు ప్రాణో 

శ్వరునకుం బ్రి యుండు నతండగు, వారివర : రాముండు నౌమశహో రిని బాప, 

క, వయేకార్యము తగునో, యాయా పద్ధతుల నీవె + యలరింపదగులా; 

నీయత్నముననె రాఘవుం, డీయెడం దపియించునన్ను 4 నిలమ్ చెలం(౯.౬౫ 

క. కొనిపోవ యత్నపరుండొ, వానువూ: ళూరుండగున ట్టి + యా రామునితో 

డను నీమాటను జెప్పుము, నినునమ్మితి వళరథనసుచ 4 చే నిళశమాందకొ. ఇక 

కే, ఒక్కమాసమె ప్రాణాళి + నొక్కరీకి 
గా ధరించియునుం జె కశగాని యవల 

నంతమాత్రము బ్రదుక నేధనీది నిజంబు 

సత్యము చఛమాణముగ నిట్టి'సరణి నంటి. ౬౭౮ 13త1 

క, దనుజుం డిచ్చినవరిమితి, దనుక ౯ జీవింపంజుమ్ము; + దర్పనమ్ముగా, 

మును క క్రులత్నీ ఫణిలో,కనివానముచేయ నేలశం4గా నిర్జగులుక. ౬౮ 1559 

చ, వనరువానేత్రు చవేండుటయు 4 వారల ప్రార్థన నూ దరించి చా 
Uy 

యని తవయంబరాంచలము+నసందు. జెలంగు 
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బును నిడంజూలు రత్నమును 4 బొందుగం దీసి మరు తనూజ! రా 

మునకును దీని నిమ్మనుచు 4 భూసుత యిచ్చెను శ్రే, టే,ముమీజంగకా. ఆగ్నా 1594 

క, విరుం డామాడామణిం జారుతేరంబును ,గృహీంచి 4 సరగున వ్రైలకా 

గూరి చె నల్బతనుండై , మారుతి యపుడుంట నతని(మంజు కర౦ముకా, ౭0 

క్ “న్గూలము గాకుండెను వని,తాలలితమ ణికా గ్రహించి 4 తమి వలగొనుచు౯ 

జూలంగ వందనము నిడి, తొ అలనావార్శ ఏనముందు 4 దగువినయమునక౯-, 2౧ 

pr నిలు చుం డె; భూపు తి, 4 నెలమి డర్భించుట వలన సంత్హోహ మ4వాస్టరిగాలోం 

గని హృదయంబుచే+ త్త్తాపాలునింబొంది తనువున నిచటనుంశడెను; మజియును 

మారుతీ తనదుసా+ముర్థ కింబువల న నాజనకజ దర్శించి + యనుపమమయి 

యామెధరించు నాశయమలమూడాముణి గ హియించి, పవనాభి4కంపిశమయి 

ఆ. యదియు(బోవ స్వస్థ+4మై యున్నపర్వతే, న్ను కుదుట: బడిన$యంతరంగ 

మలర శాముకజ కు +నకుగంగ నుద్యు కు రుం డయ గార సిద్ధి ($యయెెననుచు. 

ముప్పదియెనిమినవ సర్షము సంపూర్ణము. 

౩౯ _వ సర్గము, 

చదు నీక ప్రక్నయులకు వానుమంతుండు తేగినయు కర మిచ్చుట. శ్రుథిం 

క, జనకజ యంతట నతనికిల దనదూడావముణి నొసంగి 4 తమి నాతనికి 

ట్రనియెను గస ర్రియ్యాది రాామునకెంతయు( చెలిసినడియె 4 మునుపె పవనజా, 

కే. ఏకు. డాతండు దీనిని + వేడ్క_ం గనిన 
యంత నిది వెండి కాలంబు 4న ందొసయుట 

2నాదుళల్లి ని నపుడున్నశీయాదశరథు 

దీని గై కొన్ననన్ను మశకిందలంచు. ౨ 1589 

క, వనచరవర యెట్లో రా,మునిం బురికొల్పువుయటంచు 4 మొక్కలముగ ని 

న్నును చ శేవించెద వీ పనియందు( బ్రయత్న మొనరు$పం దగుంజుమ్హా- ౨౪4 

చే. ఇంకముం చేమిచేయ౦గ 4+ హీతమొ దాని 

నెన్నుమా; వరిస త్తమా 4 యూపని భుటి 
యించునట్టిప్ర యత్నంబు 4 నింకనొనరుచు 
భారమంతయు నీపయిం 4 బరంగుంజుమ్ము. 3 1591 

క. హనుమంతా! యొక్సైనను బనిపూని మదీయదుఃఖ4భారము నశీయిం 

చునటులొనరింపుమూ; నీ, వనఘా! యటులెంచి చేయ 4+ నా రి యడంగు౯. 

1 ఆంగుళిం మోజయామాసన న వ్యాస్య ప్రా?న ద్భు జః- ఆనిమా, 2 కీరో జనన్య్యా మవ 

చ రాజ్ఞో దళళథస్య చ-అనిమా, ల" 
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చ. అనవిని భీకుశెౌవ్యాండగు4నావానుమంతు(డు సీశగాంచి నీ 

పనిచినయక్తై చేసెదనా 4 బాగుగ నంచు బ్రకెజ చేసి యా 

జనకజపాదపద్శ్మముల 4 భ_క్లిచెంంగ శిరంబుసోంక వం 

దనములుసల్సి రాముంగనం 4 దాం బయనంబును జేయంగోరిన౯. ౫4 1598 

క, వానును పయాణంబగుటను, గని బావ్పుషయఃక ఇచము 4 గషవమగువా 

క్కు_న నాకేని కిట్లను; నో, వానుమంతా. కుశలమడుగుథమా రాఘవ్రల౯, ౭ 

క, వనచరపతిం వన్మిత్రు ల; వనచరులను వృద్ధులై న4వారల నిక 

క్కినవారి ధభర్మమార్షం,బునం గృనుము% తరుము 'ప4ము మదు క్రిగనే ౮ 

క. గురుభుజుం డౌరాముండు దు, సరదుఃఖపయోధి దీ;4దాంటించున దే 

వరుసను దద్టోధిబల్ము_ము,, పరికీంపల నీవెదిక్కు. + పావవళీలా,౯ 1స94 

కే. కీ ర్తిమంతుండు రాము! 4 డా_ర్రివారుండు 

గాన నిలాలనగునన్ను( 4 గాచుదిక్కు_ 

గానకయె చావకుండెడ. 4కరణే నెట్లు 

చేయునట్లుగ నతేనికిం 4 జెప్పుమోవు. ౯౪ 1507 

క చాన౯ ధర్మము గల్లును, మానక యిమ్హాట చేత + గుహిధర్శంబు౯ 

వానరవర' నీవొందుము;, భూనాధుండు యుమ్మదుక్రి+పుంజమువలనక. ౧౦౪ 

క. ననుం గొనిపోవంగవలయును ననుపారువ మై వృద్ధితయ గుటవలన న్ 

పనియందు సావాసించును:, వానుమంతా. ప్కుండై. న$ మా రాధవ్రు(డుక్. 

కం నావా ర్తం జెప్పిపంపిన, యూవాక్కుల నీవలననె శ పితముగ వినుచుకా 

వేవేగ నన్నుంబొందుట, కై వికృమవిధిని నెజిపుం + గడుల జక్కంగ౯. ౧౨ 

క, అనవిని పవనాత్మజు. డా, వానుమంతుండు సీత్రపలు,_$నా వాక్టిములక్ 

విని యంజలి తలం జేరిచి యనియెం; గాకుత్టుండిటకు 4 నతివేగమునక. ౧౩ 

క. వారిభల్లూ శేశ్వరగణ, పరివృతుండై. వచ్చి యకం 4 బవరంబువ నె 

లరయంవి నీదుదురఖముల బరిమార్పంగిలడు; చేవీవారమునందుక్. ౧౪ 
లా 

క, దనుజులయంచును నరులం, దును సంగరమందు నృపతిశధూర్ద టి రీవ్రా 

(ప్రునికరము వె చుచుండం, గను నాశని మో,ల నిలువశిగలవా తొకండుకా 

చ. కనంబడ లేదు నాకు; రఘుశకాంతుండు సూర్యయ మేంద్రుల౯ రణం 

బున దగ నోర్చుంగాంగ లండు 4+ భూతనయా యింక నీనిమి త్త వైం 

చని యనియందు నోర్వంగను 4+ జాలునటంచు వచింపనేల? 'యోా 

జనకసుతా' సముద్రృవృత। సర్వమహేతల మేలయబూ నెదుక. ౧౬౪ 

క, అంతటియు తాసాంబున, నంతయు రాజిల్లుచుండు 4 నింశనీకాజువై. 

పంతంబున ననివేయును, గాంతరొ జయమలరుంజుమ్ము 4 కడుధ్రువ విడియో 
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క. అనియిట్లు సత్యమును జ,క్కనిదియు క్రో త్రహీతము నగు4గాలెకొడుకు వా 
క్యనికరమును విని బుద్ధి నృతని నొప్పగందలంచి, నృపలి4తల్పజు కడకుకా, ౧౮ 

క అరుగందలంచెడునాతని, తరం బలువుకు గాంచి తనదథీధవు నందలిని 
ర్భర మోదము వెలిబుచ్చెడు, సురుచిర నాక్యమును మై మె, శ్రీ చొ ప్పలరంగా౯, 

కొ, పలుక్ంగంచ అంచి యిట్లను;, జబజలవదరివా వ్రాకశాల,4పౌపషయుకో 

జవ్రల తేజా! వోరకయుం, గల చేని రవాన్యే మైన (కును నిం దొకచో౯, ౧౯ 
కే ఒక్కదినముండి విశ్రాంతిినొంది రేపు 

పొమ్ము దురకృష్ణమున వగ 4 బొందునన్ను 

నిచట సన్నిహితుండవయి 4$ యీ వెయున్న 

నిమ్మహోదు॥ఖ 'వెంకత్షణ4 మేని పాయు. ౨౧ 1609 

కే, వనచరవర! యూలంకకుం బునరాగమనంబునకయి 4 పూని తరలి నీ 

వ్రనుజునిన. బ్రాణసంశేయ, మునగుక్ నాకిందు సత్య4ముగ నోయనఘా. 99 

క్ర ఇందుల కేమాత్రంబును, సంచేవాములేదు; మునుపె 4 చాలనగల నేం 
బొందినదానను నుజిన్సీ విందుండియె చనిన నాదు4హృదయమునం దుక, 

ఆ. కలిగియున్నవగల4కంటెను బెనువగ, లమరి యవ్యినన్నా 4 నా_ర్తిమునుంగం 
జేసి తాపమును న+చింత్యంబు హెచ్చించు;, వానశేం ద్ర! వీర4నకగుణాఢ్య, 

సీ, నీకు సహ్వోయులళా + నిజలవా నరభల్లుకంబులనుగుజీం చి 4 "కకువివతము 
గను సందియంబు నాకును (మ్రోల నిల్చి నయట్టులున్నది; దాట 4ననున్రగాని 
యీామహోాజలనిధి 6 నెట్టుదాంటంగలవార లా భల్లూక +వరులు గాని 
వనచరులునుగాని 4 వసుభేం దృవుత్రులు గాని, యే లనంగ ని4క్క_డ లిదాట 

ఆ. గల్లునట్టిశ కీ 4 గరుడునకును 1 వాయునునకు, నీకు నీము4వ్రరకుం. దప్ప 
నొరులికెన్న లేక 4 యుండు, వీరా! యిట్టు, లలవిగాన్పనిని + నరయ దీని, 

క. ఒనంగూర్చం జేయువిషయం,బున నీవిభ్ను మున కీవు 4 బుద్ధిని దలపో 
సినం దోంచెడు పరిహారంబును 'దెల్పుము కార్యవిదుల + ముఖ్యు-డవుగదా, 

క. పరఏీరవాంత వీవౌా దరయంగ నీవొక్కండవె మ4హో కార్యము ని 
తరుణమునం 'జేయంజూలుదు, వురుళ కిం జూకి యిట్టు + లొనరుపంబూన౯. 

"జే. నీదుశ _క్రీసమృద్ధియు + నీకె కీ ర్రి 
కరముగానుండు నాశకేమి$కాదా; రాము, 
డఖిల నేనానమేతుండై 4 యరుగుదెంచి 
జన్యమున రావణుంజంవి + జయము. గాంచి. ౨౮౪ 166 

= తనవురికి నన్నుం గొనిప్పోవునయే నదియే సుకీ ర్ట 46 బొందించును న 
న్నును; జక నేనాళివిను,ర్లన చణుండా రాము. డీవు4రంబును నెల్ట్లకం ౨౯౪ 167 

nM 
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క. ఘనహాణసంకులంబుగ, నొనరిచికొనిపోవుజీని + యొగి ననునిది యూ 
తనిక క్లీకిం దుల్బంబగు;, నని శూరుండై_ మహాత్మ + కౌరాభఘవుడుకా. 30 

క. అనుచూపమా పరాక్రమ,మును నెటి పెడునట్లు చేయు(ము వహోత్తా! నీ 
వనియె; సదర్భయుకరై , పనివడిి యనో|్టని ఏహి ఈ భావము తగగ, 3౧4 

తే, చూతుయు కమునై యున్నశయింతిమిన్న 

పలుకు లాలించి చెప్పంగ 4 వలసియున్న 

వాక్కు_లం జెప్ప నిట్లనె + వాయుతేన యు! 

డఖల భల్లూక కీశసం$ఘాధివిభు(డు. 3౨౪ 1620 
క. వనచరపుంగవుండును బలమును మిక్కి లిగలిగి సనుయశ4మున మిం చెడునూ 

రుృష్టినికనయుండు సు గ్రీచుండుః పనిదీని నడెట్టులై న 4 వారకచేయళా 33 

క. కృతనిశ్చయు.డై యున్నాం డతివరొ! దనుజాంతకుండగు 4నాతంకు నమరో 
ద్ధతు లగుసవా స నృకోటుల, హీశ్ర నన చరవీరభటుల 4 నెల్లరం గడా. 33% 

శే, ఛోడుకొని డేగవచ్చు; నా+ధుండగునతని 
యాజ్ఞ విక క మసంపన్ను4బె బలాథ్యు 

లె వేవపీరులై మనళీస్పట్లు వేగ 
గమనులు న గుకదీంద్రులు 4 గలరు మిగుల. 3౨% 

క్ వాకాన్థ్వాథ సిర, శారగతులా మెజయం దిరుగ4జాలుదు రతివా 

భూరిశర తేజు లగుటను, వారలు గీక్పుడప కార్యశవారమునందు౯, 3౬ 1824 

క్ అమితోో ఈావాులు వారలు, సమారపకమందు వేడ్క 4 జరియించుచు నం 

దృము లద్ర్రులు గలయోధథర, నమితేగకికా సంచరించి 4 రసద్భశబలుశె . 3౭ 

క్ల, విను నుగీ వ్ర గీవునిపరినర,మున నాకంయెకు నువీర్య4మున నొప్పిన వా 
రును మక్సేములును నగుకపు, లనేకు లున్నారు గాన $4 మల్పుని నొళనిళ. 

చ. *తరుణిరొ! లోక మందలరు4ధారణినాధులు సేనలోన భీ 

కరబలశౌెలి నెచ్చటికిం 4 గాని యొకప్పుడు పలిప రల్పులౌ 

నరులను బంపుచుం ద్రుగద 4 నన్నును నల్పునిం బంప నివ్హు 
గరమును దా౭టివచ్చితీ ని4క౯ా బలవంతంల మాటం జూడునూ. 3౯ 

చ. కనుకనె చేని! నీవివుడు 4 కాంచెడునిప్పరికావమేల! యయా 

ఘనతరశోకముక్ా వదల(4గాం దగు, చానరయూథ వాళు ల లొ 

యిన నొకసారియే యెగిరి + యంజుధి రంజు దీని 

అయిస్ట్రన గనంజూలువారలు; మశీహోబలవ 

_ నీవ్రన్నత Dass భం Cea నల్ల ణా శాఏీకులు Pra ల వర 4 4 CIPI TINO ఇ «i $ 

త్న వ చక చః చ్రేమ్యంతే డే శేశ్యంతే వంతరేజణా *-ఆనినేనా 
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క, ఇరువురును వచ్చి యీవురువరమును బవాళో గ బాణ4వారముచేత౯ 
రము వినాశము నొందంగల దరుణీ చేయంగ గలరు 4 తథ్యము సుమి ౮౪౩ 

క, వినుము వరారోహా! రఘుతనయు(డు రాము౦డు బంధు4+కతియు కుని 1 నీ 

దనుజేంద్రుః జంపి నినుంగొనిి తననగరముం జేరం గలడు $ తల్లీ యిం౦కో౯, 

శే, ఊజిడిల్లుము మంగళం 4 బొప్పుంగాక 

నీకు, గాలము నెన్నుచు 4 నీవ్రు భీతి 

బాసియుండుము జ్యలియించు 4 వహ్నీ (బోలు 

కాంతు రాముని జూడంగంథగలవు వేగ. రర 1632 

క్ష, తనయులతో మంత్రులతోం చన కి వయ బాంధవులతోడ + దను జేంద్రు దు,(డు చ 

చ్చినం జంద్రుని ల రోహీణిపాం, దినసతి, బొందంగంగలవు 4 దీ ససురమణికా. 

క, జనకసుతా' "జీవి! యీ, ఫఘునశోకం బెల్ల నడంగు + త్లాపతి యిట నీ 
దనుజేంద్రు(జంవు, నీవును, గవ గల వాపిధమునెల్ల 6 4 గనుపండువుగ౯ా, ౪౬ 

చ, అనియిటు మారు లేంద్రసుతుం + డామెను నూజడిలంగం జేసి "తాం 

జన మది నెంచుచుకా మరల 4 డానకిం గాంచి వచించె నిట్లు; రా 

మునిం గృతక కృత్యు శత్రు, సువవరు 4 భూరిథనుర్ణ రు లక్ర్మణుకా జవం 

బున *నిట చ్వారభాగముకు 4 బొంది చెలవీనంగం . గాంకు వాద్చకి౯. ఈ౮ 

సీ. దంష్టా?నఖాయాధ4కతి చెలువాకంగ వారివికృమంబుల 4 నలిశయిల్లి 
వీరం మదవా స్పివిధమునం జెంపొంది కోభీల్లుకపులను థీ జూడ( సలవు 
చాస్ప్రరసీమల నిందె; 4 తల్లిరో! Kk శే లాంబు నములట్లిభూ రి దేవా ముల వెలనీ 
వనచరముఖ్యు లుశీవరుస “గసుంపుగం గూడి యావురమల యాద్రి దిశ4నెసంగుసాను 

కే, వ్రలను గర్జింపంగాం గన4గలవు వేగ; 
రాము డలీఘోరమదన వ +స్రుప, విద్ధ 

మర్తుండై నింవా బాధితమద కరములు 

సుఖమునొందక యున్నాండు 4 సుమ్ము; దేవి, ౫౧ 1636 

క, అనదవలె నేడువకుమా, మనసున న ప్రియముగాంచి 4 మానిని! తూలం 
జనదింక; శచి కిం ద్రునివలె, దనరెడు నాథుండు శామధరణివుం జెలమి౯ా 

శే. *ధరణి రామునికంకు ను _త్తరుం డెవండు 
గలండు లక్షణతుల్యుండు థీ గలయె యన్యుం 

డాశ్హ్రయులు నీకునైన యా+4యన్నదమ్సు 
లగ్నివాయుసమానులో4యంబ నిజము. ౫3 16838 

1 చీనసురమణికా=దీనులపాలిచింతామణి ని. ఈపదము సృకృతభావోద్దారక మని చేర్చంబడి 
నది. 2 జీప్రం ద్రత్యుని రాఘవమ్, లత్ముణం చ ధనుష్పాణిం లంకాద్వార “మపస్టికమ్- ఆనిమూ. 
3 లంకామల సాము. అనిమూ, క్త అన్నిమారుతకల్చౌ చా థ్రాశరా డవ సంశ్రుయా-అనిమా. 



సుందర కాండము = ళం సర్లము, 

చ. దనుజనివాసమె మిగుల 4+ దారుణమె కనుపట్లు నీనలం 
cis దం జం ణా 

బునం జిరకాలముండ వింక 4 భూపతి రాముడు వేగవచ్చు నేం 

జన రఘురాముంజేకుటకు6 4 జాలినకాలముమాత్ర మోరిమిం 

గని సమయంబును౯ా గడవు 4 కోమటి చేగమవత్తు రాముజ్ోో ౯, ౫౮ 1629 

ముప్పదిత్ "మ్మిదవ సక్లము సంపూర్ణము, 

అం - వ్ నరము, 
౧ 

సీత యింక నొకగుజుతు రొమునకుం జెప్పి పంపుట. 

అడుద్టు హనుమ మో ది కార్యము నాలోచించుకు, ఉస 

చ. సురసుతవో లె నెంతయును 4 కోభిలుసీత మహోక్షుడై న శే 

నరిసుతు. డిట్లుగా( బలుకుశసారవచ స్తతి నాలకించి వే 

పరమహాతంబుగా. బలీనె; 4 భవిసువా రను 'జెల్పునన్ను నేం 

గరము గనం బ్రవార్ష మును 4 గాంచికి వాయుకుమార! కావునకా. ౧4 1640 

శే. వానగురిసినత ర్వాత 4 వసుధ మున్ను 

సగము మొలిచినయట్టిస4స్యంబు మరల 

మొలచునటు లర కార్యంబు 4 ఫపలమునందె 

ననుచు సంపోవమ మంబెద 4 నార యవుడు. ౨ 1641 

సీ, ఘన దుఃఖకర్శి తాం4+గ ౦బుల నావుకుపో త్రము నాకాంతు 4 నొగి స్పృశింహ 

గల్లుచందమ్మున 6 గరుణ నాపైనుంచి కార్యుంలు ఫఘటియింపు; 4+ కవీనణవర! 

కాకి వె నోవీంచి + కాంతుండు తృణమును వెచి తకథీని +, బాడువేసి 

సట్టివార్తను నీకు 4 నానవాలుగం జెప్పితినిగద మతెకగు4ర్తును వచింతఈ+; 

ఆ. బల్కు. మేనుజెప్పుశిపగిదిగ *నోరామ, యొక్క_నాండు నుదుట 4 నున్నతిలక 

మెట్లా వమూసిపోవ 4 నీవ పై మణికిలం బొట్టుచేసి చీలి 4 పొదలుచుండ రోష 

కం చక్కగ నునిచితివినదా, చెక్కీలిపయి దాని నిప్థు 4 చి _త్రమునందుళ్ 

జక్క స్మరీంవుము; రామా, మిక్కి_లిబల కాలి వీవు 4 మేదినియందుకా, ౫ 1648 

క, సురపతివరుణోపముండవు, పరికింపంగ వట్టినీవు + భార్యను దను జే 

శ్యరుచేత నపహృతను ీ,కరదనుజూంతరనివాస+ కారిణి సీతళ. ౫ 1644 

క, వగపాలు కాకయుండెదు, తగవును విడనాడి యుంట + ధర్యమె! కాంకి౯ 

మిగిలెడుమాడామతణి నిటు వగలొందుచు నింతవటుకు 4 బాగుగ దీనిలొ. ౬ 

* వీత వానుముతో నిట్లు చెప్పుతుని తెల్పి రామువినే సంజోరి 

యు జుంగనగు. త్వయా ప్రణప్టే తిలకే శం కిల సృర్త మృర్హనీ-ఆనియు 



నీ ముదామాయణము 196 ఆంధ్ర క్రామద్ర్రా 

క. సిరులం బొల్పుచు రత్నా,కరసంభవ మైనదీని $ త్మాపాలక! నీ 

పరిసరమున కనిపితి నేవరుసను నీవగలం జిక్కి + బ్రదుకంగలనింకళ౯ా. లా 1641 

క నినుం గనుదు నన్నయీయా,ళశను దుర్భరదుః ఖములను 4 సాధసహాపం 

బునందగు నీనెలంతలవీం, డని యడుహృదయచ్చిదంబు + లగుపల్ము_ లను౯, ౯ 

శే, పేశ్చీర్చుకొని యింతదా(క నే4నున్నదాన; 

కత్రుసూదన! యొక్కమా4సంబె యింక 

బ,దికీయుండెద నామింద 4 బ్రైదికియు6డ. 
ఫీ 

జాల నినుంగాన శేనాక్క +ఉతణముగాని, ౧౦ 1619 

క. దను జేంద్రుం డలి క్రూరుఃడు, నను గాంచెడువిధమును౯ మనంబున కా రిం 
గనిపీంప జేయు చుండును, వినితిని నీవా _క్హినొందు+విధ మటుగాన౯ా. ౧౦౪ 

ఆ. నెలకుమోంద క్షణము 4 నే మనయజాల; నో 

రామచం చ యనుచు 4 రాము(శార్సీ 

యశ్రుపూర్ల నయన $+'యె యేజ్చుజానకి 

పలుకు లాలకించి + పవనసుతుండు. ౧౧౪ 160 1 

క, గురు లేజుండు గావున నా, కరుణో కుల కా రినొంది 4 కడుందమిం బలికె౯ా; 
దరుణీ! నీశోకమున నె ధరణీళుండు వి విముఖుండ యె 4 దథ్యము సుమో. ౧౨ 

క, అని సత్యమునే సావీగ, నొనరిచి నేంబలుకువాండ 4 నోనీతా! శా 
మునిదుఃఖము6 గని లత్తణుం డనుకంపం దపించు చుండు 4 ననవరతంబుక౯.౧౩ 

చు. కనంబడితీవు కష్టమునం 4 గన్ను లపందున్ర గాంగ సంతసం 

బున కనువె వై నకౌలమిది 4 వొక్కులం గాలముగాదు తల్లి రో 
విను మిడ్ నీముహూ _్రమున 4 విచ్యుతదుఃఖవుగాం జెలంగుదీ 
వని పనిబూని చెప్పగల నారిపునూదను ౨ నరాఘనవుల్. ౧౯౪ 1654 

చ. ఇరువురు పూరుహో త్రములు 4 నెంతయు నిన్లన నుత్సహించుచుం 
దురు గనుక౯ బ్రయత్నమునం 4 దోడనె యిప్పురిం బూదిజేయువ్యా; 
రురునవురంబునందు దను(జో త్తరుం గ్ఫూరుని బంధుయు కు ని 
ర్భరగురువి కృ కమంబు గడుఃభాసీలం జంకి 2విఛ్రాలలోచనా. Ou E655 

చ, నినుం దమప త్రనంబునకు + నెష్షిని వోడొ్కనిపోవువార; లిం 
కను నిను చేన రాఘన్రండు 4 గాదిలిపల్ని యె యంచెజుంగునో 
యనుపనుమైనచివ్నా మును 4 నాదృతి నింకొక దానినీయ(గాం 
జను; నన సీత యిట్లనియె 4 స్పర్శనవు త్ర! మహాపరా క్షమా. ౧౭ £666 

ర అనువమచిన్నాంబును నిచ్చినదాననుగాబె మున్ను 4 చెచ్చెఆ మ్మే 
1 మాషా దూర కం నజీవిష్యే pul దీనా నృపాల్మే జ, .,. నజీవేయ మనాం మణమ్- 

అనిమూ. 2 రాఖభువా శాం విశాలా శీ-ఆనితయూ. / 
న. 



నుందరకాండము - రగ సర్లము, [పళ 

శనికరభూషణమగుద్యానిని గన నీవల్కు_ లెల్ల + నృపపతి నమ్ముక్. ౧౮౪ 1587 

క, అనవినీ శ్రీమంతుం డా, వనచరకిలకుండు డాని 4 వరమణిం గొని యా 

జన కజకు మొక్కి వలతోే., దనపయనము నాగంజేయం 4 దగలోలి మదిశ్ 

కీ జూనకి యాతని4సాగరలంభనో త్చావాని నర్జి తశతనుని దీప, 

-వగుని వారివరుళవిరుని హనుమంతు. గని యశ్రువూర్ణ్మవ వసన మమరం 

గద్దదనస్వర ముస. 4 గడి యిట్లనియె దై నస్టంబున(; బంచాన4నాభ కరు 

లయినరాభఘశ్రులను 4 సఖలవానరపతి నాతనిమంత్రుల + నందజును ద 

జే. గంగ నడిగితి ననిపల్క్ + కర్చురాంత 

రమునః గుశలముగనే యున్న 4 దమలచరితుం 

డై నరామునిం దలంచుచు కి నంచు బల్కు; 

మమ్మహీబాహాం డగురాము 4 డరుగుదెంచి ౨౨ #59 

క, నను ప నీఘునదు కిఖార్లన, ముననుండి తరింపంజశేయం4+బూనునటుల రా 

మునకుం జెప్పుము కగు; వనచరవర' నీవు ఖభూపశవకునన్నిధికి౯. 33 

క, చనంగాన యోభయంకర, ఖఘునదుగఖము, రాశ్షను లొగి4౫ దుఖ యచదముగా 

ననుంబల్కు_ భ_ర్త గ్రన౦బుల, వినినవి యన్నింటి రామ+విభున కం జపువమోా. 

కే, *నీకు మార్లము లివమగుం4 గాక; యనియె 

రాజవు త్రిక "యొనం గిన రత్న వరము 

గ 7 కొనుచు గృత కృత్యుండై 4 5దు ముదమున. 

జి జిత్త మలరంగ నిశచేమి + చేయందగును ఆర౪ 

క, కిఅని తలంచి చేయవలసిన, పని యించుకయంచు సెటిల్ 4 పావని చే 

స్పున ను త్తరదిగ్గమనంబును జేయం దలంపు. గొనియిం 4 బొంగుచు నంతీళ, 

నలువదియవ సర్గము సంపూర్ణము. 

రం -వ సర్గము, 

తథా హనుమంతు. డగోకవనళంగ మొనర్చుట. శశ 

చ. *జనకజ! చారువాకస్థముల 4 సన్నుతిం జేయంగం దాం బ్రయాణమై 

చన మదినెంచి యాజ్ఞంగ్ ని? సాగిల్మి మొక్కి తదంతిశ౦బు నౌ 

1 కషోఖి శేఖిః పరిభ ర్త "క్షపండ మూ. 2 శివ శ్చ తే౭ధ్వాస్తు నారి పృవీక-ఆవిమా. 

3 ఆల్నావశేనం ప్ర్మ పృసమోత్నుర కార్యం చిళం హ్యు కీసీల మనసా జగాము_అనితూ. ఇట నునన 
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య్యన చిడంయబు'సి తాం దలంచె 4 నాత్శను బావని, రీత్గంజూడంగా 

దనుజునిడా బలం జెజు(ంగ 4 దప్పక వచ్చితి గాన నందులో౯ా, ౧ 1664 

ద్ అశ్యంతీముఖ్యమా 4 నవనిజం గనుపని మైనది యింక రాన ణాసురవ్యాద 

యమునుగాంచుటయొక్క_(4కవశళిన్ల మెయున్నదిదియ ల్పనుగు కా ర్య 4 మెయగుదీని 

వీషయమై తలపోయ 4 విమలంబులా సానుగనానముల్ నుణీ యు భే 4దంబున నెడు 

నట్టియు పాయ త్ర$యంబును వడ లెద నవ్వులిదగునుపాళయం బె యిపుడు 
ఆ. కార్యసాధనముగం 4 గనంబడుచున్నది; 

యరయ నసురవకులశయందు సామ 

మప్రయోగ్యమె యగు 4 నవ్వారుకునుతులు; 

ధనికులందు6 దగదు + దానమెపుడు. ౨౪ 1665 

క దను జేంద్రు,ండు ధనబలముల, ననుపము. డచ్జాట భేద 4 మనెడునుపాయం 

బున సాధింప సనర్హ్మండు, జనులు బలాధికులు భేద+సాధ్యు లగుటుేే, 9 

క. అరయ దండోపాయమె, తరుణమ్మున నిందు జూపం4దగు సమ్మతమైం 

పరంగెడునాకిపు డది దు స్తరకార్వ్యము దీని. జక్క 4 సాధింపంగకా, 3| 1661 

నీ. విక మమేతేప్ప + వేతొక్క_డేదియు నరసీనం బొసంగ చె(ునంగాని 
౧ 

యనియొనరిచి దానవాధివులం జంపితినయేని తక్కి న4దనుజు లెట్లొ [రొ 

మౌార్ల వ౦బును గాంత్రు;4* మహిని నవ్వని నొక 'కార్భ్థమునొనరుప4గాబనుతు 

యకండు దానించేసి *$ యందుబ కనిరుద్ధము లగు నెన్నో కారస్టథముల నొనర్ప 

రు, వలయునట్టి వాండె 4 యి గార్య సాధకు?, డగును; జేయ(బూనిశనట్లి కార్య 

మల్పమైన నెట్లా + యద్దాని నొకహేత్సువుననె చక్క_ (జేయ(4బో ల దెవుడు. 

కొ. జను డెవ్వం డొక్క. కారన్దిం, బునకుం గల హేతువుల స4మూహా మెణింగియ 

ప్పనిని బహూ పాయంబుల, బనివడి సాధించునతండె 4 పటు. డనయిడెడుF౯. 

చ, అరిబలము౯ స్వకీయబల 4+ మారసి యందలితారతమ్యు మి 
క్క_రణిగ నుండునంచు మది 4 గాఢముగాం దలపోసి యిండె నే 
హారిపలిప త్తనంబునకు + నవ్వుల. బోవుదునేని సీతను౯ 
సురరిపుం జూచి రావణునిఖవొప్పు సమస్తము నేనెజబుంగుట౯ 
వారిపతి నాకు. జెప్పినదిథయంతయు. దీర్చినవాండ నౌదుంగా. ౭ 1610 

త, ఇట్టులొనరింప కవనిజ 4 నిచట గాంచి" 
పోవ్రుదునయేని దనుజుల4పాంక మెట్టి 

1 ఇందు మూలమునకు వ్యాఖ్యాతలు నిర యించినయర్థసారమే. చెప్పబడినది. 2 నభేదపా 
ఛ్యా బలదర్చితౌజనాః-అనిమా. 2 కార్యే కరణి నిర పే యో బహూన్యపి సాధయెత్, ఫూశ్వ 
కార్య్యావికోఖీన సకాళ్యం కర్తు మర్ష్శతి-అనిమా, 

మ లా వాలాను. ల 



నుందరకాండము = ళం సర్గము. శం 

దనిన నేమనిచెప్పుబు? 4 నరయ నివుడు 

సంగరం బెట్టుతానా యా+ చంచదముగను. ౯1 36171 

క. దనుజాలతో నయ్యెడున, ట్లానరింపంగ వబయుంగాచె + యుష్షము నుఖరీ 
తిని గల్లంజేయు కేకద, యకుకూల మృఖ్టుచేయ + ననుశేం ద్రుత, రే 

క, కేనవారిబలము నాబల్క,మును జక్కంగం 'జెలిసిఫొనును;) + మొనసీ యనిని నా 
దనుజేంద్రునిసచివభ క, శేనిజఖుసుభటుును నేను 4 కౌక్ళిము పౌం౫కా, భా 

తే. 'మాకుకొని సీకేనుం గూర్చి $ మనసచెట్లు 
దనుజపకికున్నదో వాని4వర్పమెంతో” 
చక్క_ంగనుంగొని యిటనుండి * స్వపురమునకుం 
బోవువాండను; వనమిద్ది 4 పొౌలువుమోాణజ. ౯ (71 

క పరమక్రూరుం డగుదను, జరమణుని వనంబు మిగులుశికే కు, నంబు౯ 

బరనుము వాదకులకు సుఇపరమును బపహాుతేకుల తావి+తా నమ్ము నగు, 

చ, వనమును దీని ని త్తతిని 4 బాడొనరించెద శుహ్క_కాననం 
బును జలనుండు కాల్చు క్రియం + బొంగుచు జేనటు చేయగా దశా 

ననున కమర్హ 'మొప్పుమ వ4నాగతురంగ శ తాంగయు_క్షమె 

తనది తిచళూలముఖ్యముల. 4 దాల్చిననై నష్టము బంపునాతండుక్. ౧౧౧ 

క, వారికి నాకును నిదినో, ఘోరంబగుసంగరంబ+గు౯ా మటినేనే 

వారికిని దుర్భరంబగు, శూరతగ్టముమిోాణ బలము $ జూవుచు ననిలోక౯ా, 

చే, చండవి కము లై నరా4కుసులనెల్ల 

నొకట చెదిరించి వారల 4 నొగి వధించి 

యంత సుఖముగం గిమ్మీంధ 4 కరుగువాయడ, 

ననుచు6 దలపోని యమ్మగు+దాత్మ జుండు. ౧౩ 1678 

చ. అనుపమభీమవి కృమము + నావావకౌంకు యు? బొంగం గోధియి 

కనదురుసక్టి చేగమున థీ తారుహసంతకి, గూల. ద్రోయనో 

గను దరూవాత వాయుజుండు 4 కీ క్రితశౌర్యుండు వ మ త్రపఖీబ్బం 

దనిబిడమై మహీరువాల+తాళశిజుష్టము నై చెలంగుచుకా. ౧౫ 1679 

క్ల కనందగునా పమదావన, మును బాడొనరించె; వృత్శములు గూల కె 

న్నునందగ్రు నలిలాశయములు, ఘనకోభ దొలంగి చెక్షలో4గాంచనశీఖకుల్. 

ఆ. మార్జి తంబులగుచు + సొంవును బౌయంగ, నాయకోకవవము 4 Mine 

యవి, పి ుంబుగాంన 4న శ్త శతి జూప; , నిట్టులంచు. బు 
న. 

1 హృదిఫ్థీకేం తస్య మరేం బలంచ చే సుఖేన మశొపహా మికేః జన కష్ట లే అనియా ఇ 

పీతా విషయ కా? ఫర్టంసా యం బలం చ మత్వ్యా-అనివాస్ట్రఖ్యా- 



ప్త ఆం ధశ్రీమడ్రా, మూయణము 

పీ, కలనాదములు కడుం4 జెల గంగా మొ జి పెట్ట, సలిలాశయంబులు 4 సమసిపోవ్ల 

డరులకాసముదాయళ+4తా మ్ర పల్ల వములు వాడియుండంగ చదా4వహుతవవాుని 

చేం గాల్పంబకినట్టు + ఇచ్చెజం  గన్నన్షై; నందలితీ(గ లా+త్థాశ్సయతరు 
వరములు నశియింపవనుధ పై . బడియుండి విహ్వలలై యున్న వెలందులవళెం 

ఆ. గానయిడియ(; బాడుశిగావిం పంబడినల, తాగ్భృహాళియక్లై థీ దగినచి త్ర 

భవనములును, గల్లి 4 "ఫణులును సత్వముల్, బెసల కరుగ నద్ది 4 తీరుదప్పి, 

క.కనన వ్రీయదర్శన మ, యొిను నందు నీలాగ్భృహామ్లు 4 లెల్లగృవాంబుల్ 

పనివడి చెడిపోవుట న,వ్వ్నీన మప్పుడు రదూపుచెడుటం 4 బాడుగ దోంచెకా, 
ష్ సీ. అనురనాయకు మహూో4ద్యారానమై కగులతాగణమ చేకీకును 4 గాం చకుండ 

ముద్దుగా: 'బెరుగు చు4ముదమును గూర్చుచు నంతక8పురో చార్టిన 4మెనయాయ 

కోకవనంబప్తు 6 రారు కెౌవానునుచే విధ్వీ స స్తమై సొంపు 4 విడిచి  కోచ 

నీయముగానుండె' థీ నాయనస్థపతి యగు నసు లేంద్రునకుం జూల 4 నవ్రియంబు 

ఆ. బొసంగంజేని తానె 4 భూరిబలాథ్యుండై. 

ప్రబలులైన దనుజళథీవరులతోడ 

ననిని జేయంగోరి + *యధికకాంతిని మాజీ 

తోరణమున హానుమ 4 గూూరుచుండె. ౨౧ 1684 

నలువదియొకటవ సర్గము సంపూర్ణ ము, 

లం వ సర్గము. 

రుడు వనళంగవా ర్త విని రావణుడు సేనలం బంపుట. ధ్రూఠుం- 

క, అంతట లంకం గలవా, రెంతయు ద్విజనాదముల మ౪హీరువాపతనా 

త్యంతరవంబుల భయనం, భ్రాంతులు కాం చొడంగ్యి రచటి4+పయు లుమృ గముల్, 

ర్ం ఛీతిసమా క్రృమణాకుల, చేతస్సుల బాఆంజొచ్చెం) 4 జెంత నె యసుర 

వ్రాకీవినాశననూచక, భీతి ప్రద హేతువు లట 4 వి స్తరిలెం గడుకా. ౨ 16% 

సీ. వికృతాస్యలయినయా+వెలందు లాధ్వనికి మే 
ల్కా_0చి యెంతయును భ4గ్నమగువనము 

ఏీరండై తన రారు4మారు తపు ను నిం 

ౌాంచిరి; శూరుడై 4 మెంచి దీర్హ 

చాహూువ్రలును మహోబలము గల్లినమర్ 

_తనయుండు రావమసీతరుణులం గని 

వారికి ఛీతిని + సూరుచు నొప్పరూ 
వంబును దాల్స్ నా4పడంతు లెల్ల 

1 మహోదర ర్య్యాళమ్య గై శ్చ-ఆనియూ, ? శియాజ్వలకా తోరణమాన్థితః కషి-అనిమూ,'. 



లే, 

క, 

ఉం 

సుందరకాండము = ౪ సర్గము, 201 

ఒర్యతాయ స దేహూుండై ఖీ ప్రౌఢబలము, వెలయ నున్నకపింగని శ హో రిట్లు 
జనకసుకతో క; నెవ్వండీ4వనచకుండు, వీనివే రే మజేపనిం + బూనివచ్చె. ౫౪ 
పనివినవాండెవ్వం దే జనపదమున నుండివవ్చె? 4 జానకి! నీతో 
డను నేమిగ భాపీంచెను?, వనజాతీ! సుందరీ! భ4వత్పాస్టంతమువనకా, ౬౫ 
'వమియు సాధ్యసంబుం గనకీవివయంబు సవి స్తరంబుగా 

సేమికొ ఆంత లేక యితం 4 డి వతి జెప్పినమాటలెల మా 

తో మగువా వచింపు; మనం + దోయరుపోనన, చావగా త్రి, రమా 

రామునిపత్ని యిట్లనియె 4 రాక్షను అెల్లకుం గామహావులే. 24 1689 

. కాన్రన వారిచరిత్రము, లేవెరవున నెజుంగుదాన; 4 నిక విరారలెగా 
చే వారి నెతుటగంగల  రా,కీవివ పాదములఫణులె * చరలినినెజుంగు౯. ౮ జ 

పనిబేనిం బూనివచ్చెనొ, వనచకుం డికండెవండొ యెొజుంగు4వారలు విదాలే 

విను డిది నిస్సంచేవా; మి,తేనిం గని నామనము చాలం€ ద _త్రఆపడెడిగా, ౯౪ 

ఇతకంజెవండొ మీరె నాకును హీతము౪ం డెల్పుండు; వీనిటనేం గన నెవడో 

దితిజండు కామరూపియె, యిశరుండు కాండనుచు( దోఃచె + న్మెవిధ ములక, 

- జనకజ యిట్లుపల్క_ దిత+సం భవకాంతలు ఛీకినొంది యా 

వనమున నెల్ల దిక్కులకు. + వాజిరి, కొండలు నీకంగావంగాం 
జనునని యుండి రక్క_డనె 4 సత్వర మిూవిధమెల్ల అేనికీ౯ 
జని తెలుపంగ నౌ ననుచు 4 జానలు పోయిరి కొండ ఆ త్తటి౯. ౧౧ 1688 

. వికృత ముఖములు గలుగు నా వెలందులెల్ట 

దనుజవిభుచంత కరిగి శీ4తిని జనింపం 

జేయుచు విసనావుడై నయా4చి త్ర కివి 

ధంబుం దెలుపంగంబూని రెంక4కయాను బూన్కి. ౧౨ 

దనుజవిభూ! యశోకవన4కల్ల జమధ్యమభాగమందు శీ 
తిని గలిగించు చేహవూము, న+తిస్థిరవి కమముళ జెలంగంగా 

వనచరుం డొక్క_రుండు తగుథభంగిని జూనకీితోడ. బల్క్. ఈ 

జని ఘనతోరణాగ్యమున + సంతేస మొప్ప నున్నవాండు నూ. ౧3 

హరిణలోచననీత + నాతం డెన్షోండని బహువిధంబుల మేము + ప్రశ్నచేయ 

వానివీధంబు చే4దై నను జెప్పదు దూత యీతఈడు పురుళవూతం. డనుస 

వచ్చినాండడో అేక4వై శ్రవణుండు వంన వచ్చినాండో, రఘుశీవకుండు వీత 

వెదకంగలగోరి యీ¢$విధమునం బంపంగా వచ్చినాండో, తెప్ప + నలనుపడటు, 

స. 3 ఆహిరి స్య హా? 1 ఇందలినీకావిశేషణములం మూలావికోద్దమాలేయని రెమి అంచి 

పాదా నిషజానాతి నసంళ య౭-ఆనిచూా. 
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కే. బహుళమృగగణనిబిడమై 4 త్వన్మనోవా 

రమగు ప్రమదావనంబును 4 నమిత దేవాు( 

డక్క_వీంద్రుండు భంజించె; 4 నవ్గీనమున 

నతడు పాడొనరింపనికనవరయ లేదు. ౧౬౪ 16% 

క, జనకసుతయు న్నథాగం, బునుమా త్రము ముట్ట లేదు; 4 భూరికవియు దా 

నిని జానకి రశీంపం,గనొ శ్రృమముననో నశింపం+గాం జేయండు సూ. ౧౭ 

క, ఈవిధమే కాకున్నను, నావనచరునకుం డలంప 4 నగునె శ్ర వుముుుఠర 

యేవర! జూనకినే తగల గావంగా. చెజబుపం డ యె 4 గారతాంతికము౯ా, ౧౮ 

తే, చాపపల్ల వవుస్పాఘళసా౦ ద్ర మగు చుం 
డనరునాశింశువావృతు (మును జనకజ 

యా క్రయించియె యివుడుండె + నతండు దాన 

దాని నశియింపం జేయ: దాం 4 బూనండ య్య. ౧౯ 1699 

క, వనచరుం డు గ్రాకారుండు, జనకజతో మాటలాడి + సద్వనమును దం 
చెను గాన నుగ దండన,మును జేయంగ నౌజ్ఞ యిమ్ము 4 మునుముందు దగ౯, 

తే. నీవు మదిని గృహీంచిన+ నెలంతతోడ 
నెవండు మాటాడు? నీకోంతి 4 కింక నాయు 
వెంత లేకున్నయది కాన4నే కడం? 
బలుక్రింపంగ నన వారిశపలుకులు వినీ, ౨౧ [101 

చ, దనుజవిభుండు రావణుండు 4 దారుణకోపము నొంది యంతట౯ 
గనులను ద్రిప్పుచుక ఘృతము 4 గాఢముగా. గొని వేలి దాన మం 
*డినయనలుండువో లెను గ4కిందిమగంటిమి మండె, నంతం జ 
క్కనిగతి మండుదీపవుయు4గంబుననుండియె జ్వూలతోడ నొ 
యిస్టనంబడు తె లబిందువుల$ మట్టులు కోపము నొందియున్నయ 
ద్దనుజుని "రెండు నేశ్రముఖ 4 దాకుణరీతిని నకు శ్రుబిందువుల్ 

చినుకులరీతిం గాబడీయెం 4 జెచ్చెజు: నంకటం దీ వ్ర తేజు డా 

వనచరు ని గృహీించుటకుం + బంపె పె స్టతుల్యుల వి వి కృమాధ్యుల౯. 33y 1702 

క. *దనుజులు వారలు కింకరు, లనంగా నొప్పుదురు; వాణీ బశలాధికులయి కొ 
మెనుబది వేలుగం దగి జవ ముననలరుచునుం ద్ర ; 5 భయెదశమూ రులు వెలయ. 

క. పెనుక్డుపులు 'వెనుదంష్ట్రలు, ఘనబలములు 3 నొప్పుచుండం4గా ముద్దరకూ 
టనికరకర్నులై యండజణు, ననిపె వై దమమనము లొలయ + వాశుమం బల్ట౯్. 

1 దీపాభ్యామివఐ దిపాఖ్యాం సార్చిస స్ఫేవాబిందవ;-అనిమా. 2 కింథరా న్నాను రాక్ష 
పాక-ఆనిమూ., . జ లో | లల? 

+ Ea టి గ. + ఖో oa hp on 
10 

ఇన్ L 



సుందరకాండము = ౪5 నర్షము, 

జే, బయలువెడలిరి రావణు4భ నన వరము 
నుండి తోరణాగృంబున 4 నున్నయట్టి 
వనచరునివెంత శ్వ యాశదవనుజ వరులు 

శబభములు వహ్ని(బడునట్లు + జవముమిోజి. ౩2౭ 17105 

ర్ "వానుమంతుని పై కడంరి;, చదనుజులు వా రెల్లం జి తృ4తరగ వలను గం 

చనచి వా రింగదపరిభుక, కీని నూర్వాభాంబక ముల థీ faa ప్ర వారింపక్* ౮ 

వే. మజేయు! బట్టసళూలత+మరవితతిని, శ్రావముద్దరశ కుల 4 బట్టి యతని 
జవమునం జుట్టుముట్లి ప్రశచండకౌర్య, మగరనిలగింగ గుమ తేజు 4. వహనుమ. 

క్యు అ నసయుకాతుకంబునం దనుకాంకతి చెలంగం బర్వశిత ప్ప రిముండే 

oles నేలగొట్టుచు, నొనరిచెం బెనునాద మెప్పు 4 | చుస్టది తోకా. 30 

చ, అనిలతనూజు( డంతట మ+హోద్భుత కాయము నశ్షైపెంచి లం 

కను ధనివూరితేంబుగను + గాఢభుజంబుల నప్పళించెం; ద 

జ్ఞనితమహారవంబు గిరిశ+సానువుల౯ బ్రతినాదముల్ తగం 

బొనరిచి పర్వ నభ్రమున 4 బోయెడుపతులు భామిసెం బడె౯. 33 1269 

చ. హనుమయు నంత బిగ్గజింగ 4 నార్చుచు నిట్లనిపల్మె; రాఘవుల్ 
ఘనబలు లెల్ల వారలను 4 గ,మ్రయశేంబున మించియున్న బా 

రనఘుండు సూర్యు పుస్తుండు కృశిపాకరుం వ" రఘురాము. డొక్కటళ౯ల 

దనకు నహోయుండై 'జెలంగం 4 దాను జెలంగును విక్రమంబునళ. 33 1110 

ఆక్షిప్ట్ర ఫకర్ము డె 4 యలపకోనల'చేశ పలికి శ్రీకామథూ( పరి! చేను 

దాసుండ, నరిబల4వర్పసంవారుండను వాసుమంతుండ నువాండ 4 ననిలహతంండ; 

విలలచేం దరువరంశిబులచేత 'వేయివిధంబులః గొట్టుచు 4 దర్ప మెంస్ప్యః 

బర(గెడునాకు రా4వణనవా స్సంబులు సరికావ్ర సంగరస్థలమునందు; 

కే. దనుజవరులెల్లరును ననుం + గనుచునుండ 

నిదిగె యోలంక?ం వీడించి 4 యూజసనసక్బ 

కెలమవైం యమొక్కీ. కార్యంబు? లెల్ల: నొదున 

పడక ఫలియింప శ్రీ స్రీ రాముశకడకుంబోదు, 3౬ కళ్ల! 1 

౩ ఆఅనవిని యాకింకరు లా, వానుమంతునినాదమువకు 4 నధికళయంబుం 

గని నంధ్యాంబుదవర్శం,బున సన్నుడిం గనినవాయు+పుద్దై. 

చ. దనుజాలు రావణాజ కును 4 దాకునిబద్గులుగా స పాధ్ససం 

రా 

Oo 

కేశి 



రక్తి ఆంధ్ర శ్రీమద్రామాయణము 

దును నిలుచుండి ఫీతికర4 తో నురముఖ్య మహాయుధం౦బులం 

గొని ప్రవారించి; రాష్ట్ర వగ+కుంజరు6 డెంతేయు దర్చ మొప్పంగకా. 3౮ 

క, నలు ప ప్రక్కల భీకరదను,! జులు తేననుం జుట్టుముట్టి + శూరత్సమునకా 

బాలుమచు? గనందోరణమున. చెలగౌడుపరభూయుధంబు? చెంతకుంజనియెక్, 

శే. అరిగి ఛీమంబుగాం దగుఠనాపరిఘముం, దాను గైకొని గట్టిగా 4 దానవులను 
మోది యంకకప తన4మునకుం బంపె;, నంత ఏరుండుగాందగు + ననిలజుండు, 

చ. గరుడుడు గొప్పసర్పమును 4 గై కొని యాకసమిందు! ్రితిమైం 

దిరిగెడునట్టిచండమున 4 దీ ప్రమహాపరిఘంబు దానినిం 

గరమున "బట్టి యభ్ర మున 4 గమ్రుగతికా వివారించె; చూరతం 

బరంగుసమిరవుత్తుండిటు 4 వారల ల పేపల గింక రాఖ్యులక౯. రణ [716 

"జే. దండధరువీటి కనివి యు+ద్ధమును గోరి 

యాబ హీ న్ష్వ్పారమునేె శామ్ 4నా శ్ర యించి 

యుండె; నంతట ఫీతిన(ట్లోయొకగి కేం 

[1117 జావు. దప్పించుకొనినరాశకుసులు వేగ. ర 

క. చని కొందజు కీంకరులొ, దనుజులు హతులైరటంచు 4 దనుజేంద్రున క 

న్లనం దెల్చ్ప; రాత్ సెంద్రుండు, తనకింకర రాషసులును 4 దద్ధృ నబగము౯. రక 

చ. హనును పరా కృమంబున నె 4 యంతమునొందుట నాలకించె నే 

ఘనతరకోపవేగమున 4 గన్నులు ప్రీప్పుచు శౌర్యమందు నెం 
దును సరిరాకయేచెల(గి + దుర్ణయుండై నప్రహా స్తపు త్రునిక౯ా 

వానువును జంపంగా ననిపె 6 నచ్చట నాహనుమంతుం జొక్కటక౯ా, రక 

నలువది రెండవ సర్గము సంపూర ము, ౧ కం 

రవ = వ సర్షము, 
౧ 

రురు హనుమంతు (డు చైత్య ప్రాసాదమందున్న కక్కు. సులం ద్రుంచుట, శ్రుఢరుం- 

కొ. దనుజులం గింక్ళులం జృయ్వానం ద్రుంచి నునంబునందె 4 ఛ్యానింపంబొ 

చ్చెను, వనము బాడుచేసితి దనుజులకు నివాసమైన+దాని౯ దీని౯, ౧ 1120 
కే, అలరుప్రాసాదమును జై త్య 4 మనంగనొప్పు 

దాని భ గ్నముంజేయం”. థీ బూననై తిం; 

గనుక భయదంబుగాం బురి 4 గానయబడెడు 
దీనిగూడను. విజీ చెద + నేను నిపుడు, ౧౪ 172t 

సీ. అని మదిళోనెంచి + యాత్మ బలంబును'గనంబజుపంగ దాగర4మును వదలుచు. 

నెగరి మేపమహీ భ్ర+శృంగరేబుగతి నున్నతమగునా వై త్యంబు 4 దానుగాంచి. - 



సుందరకాండము - ౪3 సక్షము. i 
క 

చానిమోందికి నెక్కె: + వానరతిలకుండు పావని యంతటం 4 బ రప్రతంటకి 

వలెనున్న ప్రాసాడ4వరమువై నెక్కి మవో తేజు వెటచే + నర్కుడింక్” 

కే, నొక్కం డుదయించెనోయన + నొప్పుమోజె; 

నంతదుర్గ ర్థమై కాంతి 4+ ననుపమాన 

మైనప్రాసాదమును దాని 4 నా కృమించి 

తనరుచుల్ దగ "బాకియాశక్తమన వెంచె. స్లి కశత 

చ. తనమహీమాంబున౯ గుళుతం 4 దాల్చిన దేవాముతేోడ నాపురం 

బునం దనకంఠనాదమును బోరు కలంగ భుజంబు లప్పుళం 

చెను; జెవులం బగుల్పుచును 4 జెచ్చెజి నిండిన యాసప్టవంబుచే 

తనె వివాగంబులెల్ల వసు+ధంబడె న్యభ్ధమునుండి ఫీకిచే౯, ౬4 ITB 

కే. దానిం గాపాడుచున్నయాశదనుజు లెల్ల 

మూర్భమున్లిరి; సకల్యాస్త 4+ముల నెఆజుం౦గు 

రాము. డెల్లర క ధికుండై + రంజి లెడిని 

గాక బలశాలియినల4క్యుణుండు నక్త. ౭౪ 24 

క, తనురాముండు పాలింపం, గనుడగుసుగ్రీవుం డమ్లై + శ్రాలుచునున్నాం 

డనఘుండయి యెట్టిపనులను, ఘనశ _క్రిని న శృమంబు+గా నొనరించుక, భా 

లే. అట్టికోసలపకికి నే 4 ననుంగుబం౦ంట 

బగర బొలియించువా(డను 4 వాయుసుతుండ 

వానువు యనువాండ; శిలలచే, 4 నఖిలతీరువు 

లను గృహించియు నడు చేశిననుజవితేలి. గ 
i126 

క. కావున నాకనిమొనలో, రావణు లిక కేయినుండి 4 రారు సమత; “యిం 

శీ వివిధదానవులు కనంగ వదలక లంక౭ బొలియ4+గం జేసి తేగకా. ౧౦౪ 

క్ర జనకజకు (మొక్కి వచ్చిన, వని నట
ి వేఆంగ రాము4పాలికి చ

ే 

చనియెద ననిపల్కెను; నావానుమ
యు: జై త్యృస్థుల. న+యాదనుజాలళ

ి 

క, ఈరీతిం. చెలియ బల్కుచుు చాకుణళ
య మంకురింప + దగుధఏనితో 

భూరితరంబుగ నాచ్చెను, వారలు శతనంఖ్యు లట్టి+స్వవమును వినుచుక, 

క, పలువిధము లె నశ, స్త్రం,బుల( త్రానంబు
లను, ఖడ్గ 4ముల గొడ్డం డ్ర్ 

బలిమింగొని వానుమంతేని, నలయింహగ* జుట్టుముట్ట 4 వచటికి 

ఆ. చిత గదలవిండు+ చేం గాంచ
నాంగద, పలిఘపితతిచేత 4 ౩ భానుతుంల 

చా ఇవితరి చేత + వావనిం బ్రవారించి; రతనిజాట్ల
ి యాన్న $యనురుల 

i FY, by 7 he A Re Te En als 
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క, అనుపమగంగానదిలోలం బెనుగలిం జరియించు చున్నీ పెద్దసుడివ ౨౮౯ 

గనంబడంజో చ్చెను; వాయున్ర,తనయుం డవు డాగ హీంచి 4 దారుణశతనుం్తా , 
యు 

చ. పరమబలంబు భీవేముగం 4 బర్వంగం జై త్యమునందు హోటకో 
_త్తరమియి యున్న స్తంభమును 4 దద్దయు వేగముమిటు లాగి ని 
న్హరపతివజ్ర మట్లు రుచి+భానీలు దానిని ద్రి'ప్పె; నంత దు 

స్తరమగునగ్ని సంభముల+తాంకునం బుట్టి దహీం చెం జై క్యము౯, ౧౮ 

చ. అనుపమ కాంకిపర్పం బ్ఞన+గాధిపు. డొవానుముంతు. డగ్నిఖే 

తను దహియింపంగాయిడెడు+దాని మవా_త్తరచై త్వముం దగం 
గనుంగొని వజృధార సుర+కాంతుండు దానవుల౯ా వధించుచా 

డ్పున నటనున్న రాక్ సుల4పూగము దాన వధించి హృష్టుడె. ౧౯ 178} 

క సురపథమునందె తిరుగుచు, సురవై రులు వినంగంల్కె: $ సుగీ గీ న్రునిన 
త్పురమున ధీరులు బలయుతు, లురువేగులు చేలకొలంది ల నుగ (గ్రక్వీవరుల్, 

క, నావంటివారు తనరుదు;, రావానరులందు. నొంద 4 తారఘుపతి శ్రీ 
జీవిని వెదక వనచర, భూవిభుసం వ్రేవ్తులయి + భూస్థలి చెల్లక. ౨౧ 

ఆ. తిరగుచున్నవా రీ4తరులును నొండజు 
వూవలనె సమ స్త4శభూవలయముం 

గడలని తిరుగు చుంద్రు 4 కరిదశక బలాఢ్యు 

లందు. గోొందజు౦దు 4 రనురులార,. ౨౧౪ 1737 

క. కొందజు శతగజబలు లోకం, నొందలు దశశతముదా శ్రీ4కుంజరబలు లై 
యుందురు మణి యోమఘంబనం,గం౦ దగుసంఖ్య గలభీమ+కరిబలయుతుతై . 

చే. వజలు చుందురు; కొందణు 4 వాయుబలస 

మానబలులయియుందుూ; రి4మ్మాడ్కి_ నితర 
వనచరవ్యూవానా భులథబలము నెన్నం 

దరము గాకుండు సు గీవుం4 డరసి వీరి. ౨౩ 1789 
క్ర దంతనఖాయుధ కవీగణ, కాంతులశతని యుత, కోటి4౫ణములం గొనుచు౯ 

బంతమున మిమ్లుం జంపంగ, నెంతయు వి కృమముపొంగ' 4 నేలెంచుంజుండీ, 

కే. మార లిశ్యప్రకుకులవిభుం 4 కౌరఘుపతి 
తో మవోక్షునితోం గొంటి + రీమియిం బగ. 

గాన నీపురమేన మారు 4 దాన వేంద్రు, c 
డుండ రిలమింద నమ్మం డీ+యొక క మాట. ౨4 174! 

నలువదిమూ6డవ సర్లము సంపూర్ణ ము. 
i 

We 

షం 
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రళ=-వ సర్గము, 

డి (పృహ స్పప్రు తుండు జంబుమూలీ హూనుముంకురిచేం కెసటు. తత 

క. తనకింకరవరు లచ్చట, నని బడుటకు నాగృహేంచి 4 మరారావణుం డు 

ఛ్రుని జంబుమాలి బలవం,తుని సేనాధీశ్వకునిను+కుక" బంపించెళా. ౧ 1112 

చ. వానుమను జంపంగా నతనిశయాజ్ఞ ను వెల్వడీ చాపహా స్తుంకె 
అనే 
మెలా 

సెనుదశేనంబు లొప్పుగను 4 భీవార కనుపశంబరంబు లొ 

యిన ధరియించి ర_క్తసుమ+హారము లొప్పంగ రత్నహారముల్ 

ఘనరుచిహాజుకుండలయు$గంబు వివృ త్తపవోయులుం నగల, ౨ 1743 

. చండుండై సమరదుశర్తయు(డై చెంగుచు 

నింద్రునిచాప చు4శైసగుచు గురు 
సాయశకాంచితమునె'4బాపంబు మైయించె 

జవమున నద్ది యశో నిరవంబు 

వలె; జెలంగుచును దిశ4క్కుల, విదిక్కుల, నభ 

మును నిండి చెలనేంగొ + వానుము యపుకు 

జవయు క్తు6 జొట్ర చే 4 స్యందనం౦ంబున ఖర 

వావ్యాంబున౯ చుహాో4బలము వెలయ 

ఆ, వచ్చుజంబుమాలి + నచ్చటం గనుంగోని, యూద్ధ మ బ్బె న నెడిశథయుబ్బు న! జను 

నిస్వనంబు చేసె; + నిర్భర బావాుబ,లారీకుం డగురాతు+వాధివుండు., ౫ 17114 

క. తోరణమునం దిక్ళగ్గత, దాకువ్రన౯ గూరుచున్న4కత్కపిమోాందక. 

ఘోరాంబకములు వై చె ముహోరాతుసు, కంత నతని యాస్టముమోాందక్. 

ణ్! జ 

శిరమునం గర్హయు కహా + శితశరంబు 

చావూునుల దశనారాచశివరము- వడి 

గ్రుచ్చి నొప్పించె; నుదృట+ ప్రో మడర. ౭ £718 

క, అనిశము కొమ్రం బగునా, వానుకున్ముఖ మంబకాభి4హకమై రక్తం 

బున దోంగి శరత్తువునం, "దీన భాస్పుటనలిన మట్టు 4 లెస౫ నసమమె ౮ 
ఆతి అ మలా 

క, అరుణం బగుతన్నుఖమా, శరదాధనుర కళందు+సంతతిదోలగక 

నురపథమున రకోత్పల, మరుణం బగుచందనమున 4 నంచితేమగుచుళి. ౮౪ 

క. తనరాలెడువిధమునం దగా;, దనుజుని వాణాఖిహాకిని 4 దద్దయుః గోవం 

బునుబొంది యక్క_వీం ద్రుండు, తేన ప్రక్క వికాలమైనదారుణశిలను౯. ఇ 

రాలా 

Wd 

కె ఆక చల్మద్రేణ పద చే శిర స్వేశేక కరి నా-ఆవిమూ. కరీ _ఆంతు 
ఛి శ we id 

వ్యాఖక్ట్. 2 శరటీవాం బూజం ఫుల్ల ఆ-ఖెగ్ధ న ఖః స్క కకక వా _అెనీనూ. 

కాంతిని విక సి
ంచినేపడ్మ erat

 

న. ఎ తా 

కో 
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క, కనుగొని బలమొస్ప గ జవమున దాని బెకల్చి దనుజ4ముఖ్యునిసె నై 

చెను బలముకొలంది; దాన౯, దనుజు(డు కోవించి బాణ వశకము చేశా, 

క, తిలను ధరం బడయగంవేసిన్య;, నలఘుపరాక్కముసమ గ్రుం + డగువానుముయు నా 

నిల వ్యర్థమాట గాంచి వి,పులమగుసాలంబు( బెజ్కి 4 పూనికమెజణయ౭౯. 

క, త్వరగా దానిం ద్రిప్పెను;, దరువును నిటుత్రిప్పుచున్న4దారు ౧బలు నా 

మరుదాత్శజు( గన బలియె, సురరిపుం డగుపంపుమాలీ 4 సునిశితశరముల్. 

శే. పెక్కురీతులవై చుచు, 4 బృభులసాయ 

కము నాల్లింట సాలవృ+తృమును 'ద్రు, ౦ చెం 

బంచశరముల హానుమంతు$ బాహువులను 

నొక్క_శరమున వకత్ంబు 4+ నొగిని నొంచ. ౧౩ 1158 

క స్తనమధన్దిస్థలము ను బది, సునిశితనాగాచములను  సొరిదిం బగుల్ఫె౯ 

వానుకుయు శరతతిపూరిక, తనుండై. వెనుకోప మకరం 6 దశ్చరిఘంబు ౯, 

చ కరమున బట్టి వేగమున 4 గాఢముగా భ్ర మియింపంజే ౫ సిన 

మృురువధి పాత్మజుండు బల్మముండితుడై యిటుదానింద్రివ్పి క 

రురవరుభూరివకుమున ౬ + బూనిక మోందెనుు దాన నచ్చటకా 

శిరమును హ స్తజానువులు 4 చి త్రధనూరథ ఘోటకంబులుకా 

శరములు నించు శే నిలువ+బజాల స కదృళ్య ముల య్య; నంతట౯. ౧౭ 1155 

క, వానుమక్స/వోరమున న,ద్దను జేంద్రు,-డు జంబుమాలి + తద్దయు బలకొ 

లి నిఖలతనుభూవణములు, తునుకలు కాంగా ధరిత్రి 4 దొరలుచు. జచ్చె౯. 

చ. బలయుతులై నరాకుసులు 4 వారి కధీశుండు జంబుమాలియు౯ా 

గలన వధింపంగాంబడుట; 4 గున్ననం జూరులు వచ్చిచెప్ప ను 

జ్ఞ వ్రలతీరర క్ర నేత్రములు $ చాల గ్రుధకా భయదంబులై తగ౯ 
నలవిలపాటునొరదె విని గ్ కర్పురనాఘండు కీశ చేష్టకై , ౧౯ 1151 

క్ బలశాలి పహనస్తాత్మజు(, డలఘుధనుశ్నా, స్త్ర వే త్త | 4 యనీ( గూలిన(6 గ 

న్నులం గ్రుధం ద్రెప్పుచు నరుణం,బులుగా నవి యొప్ప మంగి 4వుశ్తుల నంక౯ 

క. అతివీర్యవి క్రమంబులం బతి గాననియట్టివారిం 4 బంపె హానుమ వై 
కతిజవమున. బొండ కనియా, దితి జేశ్వుగుం డాతురమున( 4 'చెంపుమెజియ(గ౯. 

నలువదినాల్లవ సర్గము సంపూర్ణ ము. 

రగ = వ సర్లము 

రదు మం, తీపు శ్రే త్తేస పకము హతమ/పట. ర్రైధుం- 

చ. అఆనుపనుపి క శృమాథ్యులు మళథహోబలయు కులు నేడ్లు రయ్య మా 

త్యునినుతు ౪ లగ్నిచందమున 4 నుజ జ ల తేదమునక్- వెలుంగుచు౯ా 



సుందరకాండము = ౪౫% సర్గము. 

ఫఘనభటవారముల్ గొలువయగా వరచావము లూని చానవే 
శునిభవనంబునుండి కడు(4జోద్యము గా బవరంబు వేయంగళా, ౧ 1760 

కొ, "వెలువడి రాయేద్లుకు నుజ్ఞప్రల తేజాలు న పువిద్యం + జాలగెణిి భా 
జు ల్ 

సీలు వారికి గురువులుగాల జెలలొడునా రఖలకే స్త్ర 4సిద్దుబుగాన౯, 3 Heol 

క, ఒక్కొక్కరు తా రాకపి, నుక్కడంగింతుమని చక్క 4+ నూహించుచుం బే 
రుక్కున వెడలిరి; వారల, చక్కనియరదములు స్వక్ల ి కాలాంచితేముల్, ౨౪ 

చ, కనకవిభావీతంబులయి 4 క్రాలుపకాకములుకా ధ్వజంబులు౯ 

దనరంగ సాధుఘోటక యు4కంబులుగాయ దగి యంబుదస్ట్రోనం 

బునకు సమానమౌనిన ద4ములా గడుంజేయుచు నొప్పుచుండె; నా 

దనుజులు వానినెక్క్ పర+త ప్రహిరణ్యయచాపవహస్తులె. 5 1168 
టీ మె 

చ. నిరుపనువి కృనుంబు దగ + నిర్భర మై గుణరావమొప్ప నం 

గరమును జేయుహర్ష మున 4 గర్హిశముల్ తగ నొప్పునంబుదో 
త్కర మనంగాం జెలంగుచును + గృన్ననంజోయిరి; కోంతిచేత: గిం 
కరదనుజుల్ మృతింగనినశకారణముల్ విని వారికేల్లులు౯, లో 19764 

ఆ. వారిబంధుమి త్ర4వారంబు కోక్షసం, శ్రాంతులై 8; త_ప్పశభర్మభూవ 

ణా ళిదాల్చి యంత + నావీరు లేముందు నేనుముండనుచును 4 నెమ్మిమోజి. 

క, ఒరసికొనుచు దోరణమునం బరమావానకాండ్ మిగుల 4 బరంౌడుప్పవో 

శష్గషుమోందిశేగ; రాయే,జ్లుకుకర్ణిత మట్టు రథనిశిహథధపీశుల౯. ౬౪ 1166 

క, వెలఆయంచేయుచు బౌణం,బులు వృష్టిగ నొవ్వచుండ 4 భూరిభయదవ్చ 

మూలలో డం జెలంగు మేఘం,బులు నా వివారించి; రంకం4బొంగి వానముమయాళ్ 

క దనుజులశరవర్ష ౦బున, మునింగి నగేంద్ర ౦బు వర్ష (మున దోంగినరీ 

తిని గానణలడకయుండెను,, వానుకుయు నపు డతిజవమున 4 నలరెడుంగాసళ, 

క, మానక త ద్భాణంబులు, మేనునం బకకుండ గుచులకమించునసురరా 

ణ్యానిత రథ ముల వేగం బేనియు( దనుంబట్టనీక 4 యేచిన తెగువ. ౮౪ 1169 

క, చరియించె నంబరంబున, శేరరథ వేగములు తనకు 4 నమరంబున చే 

వకుసను బాధింపనిగతి;, నురుదాత్శ జు డంత కౌరి 4మండితుః 

క ధనున్రల దాల్చినయేడ్లురు, దనుజులతో యుద్ధ శేళిం 4 దా జేయుచు నిం 

నువ్రతోడ( గూడిన, ఘనములతో నాడువీరశథకంధవవా కియక్. ౧౦ 

చ, కనంబడుచుక్ బ,తాషమున 4 గాఢభ యంక ర నాద మొస్పంగా 

క ంబరే-ఆనినమకాలముం. 



510 ఆంధ్ర శ్రీముడ్రా చామాయణము 

బున నలరాకుసావళిని 4 బూన్కి మృతలిం గనం జేయుళోర్కి తోం 
దన జవముం గనం బజచెం 4 దత్సమయంబున నాతం డుద్ధతిక్, ౧౧ 1771 

చ. అరిజన కాలు డౌవానుమ 4 వాస్తతలంబున మోందెం గొరదఆక౯ా 

జరణములకొ నఖంబులను 4 దక్కనిముమ్తులం దోంచినట్టులి 

సను గొందజుకొ మజీయు 4 వక్షమునకా వడిమో౧దీ చంపె;ని 

కరన నూరుఘాతముల6 4 గర్బ్చురవర్యులం గొందఅ౯ వడీకా. ౧౨౪ 1770 

క, మృవినొందించెను భయదో,ద్ధత నాదము చేత న చటి4ధర పై బడి యె 

మృతింగనం గొందణిం జేసెకు;, దితకిజులు వారంత నేల 4 చెల్లీ మృతి. గనక 

తే, "సాధ్యసంబున మిగిలిన4ై న్యమెల 
దశదిశల కే; సామజ4సమితీ వికృత 

నాదములుచేసె, నశ్వసం4కతులు పడియె 
ధరణి, నీకధ్వజచ్చ త్రశతతులు మజియు. ౧౪॥ 1115 

క. అరదంబులు పొడిపొడియై, ధరణిస్థలి నిండియు౦డెం; 4 దరువాత నటం 
= దొర గడు నెత్తురు కనచెం దరంగిణివిధంబుగాంగం 4 దదవసరమునకా, ౧౫౪ 

సీ బంకయంతకయు బహూు4శ4ళంబులొధ్యునులకు వికృతంబుగా ధ్వని 4 వెలయం జేసె 

బలశె"ర్యములంజూల 4 వర్ధిల్లు నాకవివర్యుండు తనదగుశబలముచూవీ 

పబలదానవభట4వరులం దన్నాధుల నితరరాతసత8 నెల్ల (జంపి 

యిరికను లంకలో 4 నెసంగురక్క ్సులతో ననివేయః గోర రనాూశవనమునరిదా 

ఆ. వెలయుతోరణమున 4 విలసీల్లు చుకా బాహు 

_ బలముమూప ననువు + గలిగె ననుచు 
చఛాహుుఎనాదముఃలను 4 బరంగంగంజేయుచు 

నిలిచియుండౌ; నంత6 4 గలంగి యార్షి. ౧౭ 27177 

నలువదియెదవ సరము సంపూర్త ము. 
QQ 0 ర్ం 

రజ = వ సన్లము. 
౧ 

_ంయుచ్తు. వియాపాతుడు లోనగు సేనాపతులు హనుమంతు నిచేం చెపట. ర్చైర్టుం- 

చ, దనుజులు క్రొంవవేగి విబు4 ప్రభువై రికి మంత్రి తి పుక్తుల౯- 
హనుమ మహోత్తుం డాలమున 4 ?నందటు జం చెనటరచుః జెప్ప్రంగా 
విని, మది కంకనోంది తన4వృ త్రము నెవప్టరెటుం గకుండంగా. 
దనువ్రును గవ్వుకొంచు నిటు + తా నవు డూవాలువేసెం జక్కంగకా. ౧ 1178 
కే భగ్నవిడధ్వ జచ్ళత్తి. +-_అనిమూలము. సీజోధ్యకాసయవవిశేష- “అనివ్యాఖ్యం “2 రావణ సం 

వృత కౌ ళ్ళ కాథ పరిక కం. తేమ మ్_అనిన్లా = 
Se Fee 



సుందరకాండము = ౪౬ నర్షముం Qt 

సీ, అంతవిరా పాతు 4 నతిబలుళై నయూపాతుదుర్భగులను 4 నబ్లు ప్ర భును 
భాసకర్లునిసై న్యశపతుల నీయెదుమందిని నీతివే త్తల + ననిని వాయు 
సమ వేగయు కుల 4 శృసనపుత్ర గ వాణన్య గ చిత్తుల + నాకిసములం 
గని యాజ్ఞ చేసె నా4దనుజేశ్వరుం కిట్లు, వాహినీపతులార + బలస మేకు 

కే.లగుచు రథ గజతురగంబు4లం గొని వెడలి 

వొండు వానరు నతని చెం+ప్రున వనమున, 

జక్క. దండించి రండు; మోశ4రక_పిపరి 

సరమునకుంబోయి మెలకువ 4 పరంగుచుండ. ౪ 1719 

ఆ. "అ ప్రమత్తులగుచు + యత్నంబుచేయు చుండంగవలయు నవ్వు4న చరునికడం 
గడీ మోరు దేశ(కాలవిరుద్ధ కా,ర్యమును గలుగనీక $ యరయవలయు. శో 

క, *విను మతనికారిముల శే, మనమున నూహింపః బ్ఞవగ4మా త్రుండని నా 
కును దో౭పలేదు చక్క.౦,గనుజూడ మహాబలంబు 4 గలిగి వెలఆయుచు౯. 3 

శే అద్భుత, క్రియ లొనరించు+నట్టి పెద్ద 
భూతమేగానీ వేటుగా; + దీతతి సుర 

పలియొ వేతొక్క_డో డితసుతులం జంప 

దపమొనర్చి సృజించిరో 4 యిపుడు దీని. ౬౪ 1182 

క, మునునేను మిమ్ములం గొని, చని గంధర్వులను యత్కుసర్పసురవరా 

భీని దితిజాల మానుల నొ,య్యన నోడించికిని నంగ 4రాంగణమందు౯. ౭ 

చ, కనుకనె యిద్దియేబదులు4గా మనకిప్పుడు కీడు చేయగా 
మనమున నెంచుటు త్తమమె + మానుగ నిద్దియ టే యసంశయం 

బనిమొన బలిం బట్టుకొను6 + డాతని; నాపలుకాలకింపు. డా 

_ వనచరుం జెంతొధీరుం డని4వార్యపరా క్రముడొట నాతని౯. ౯ 1764 

క, అవమౌానింపంగ సాధ్యం, బన్రచే మి కెల్ల బూరగ్గ4మందంచు మహా 

జవబలయు కుల విక్రమ, మువార్య కేజంబు గలుగు$నాక పినరులకా. ౯ 1185 

కే, వాలిసు గశీవులను జాంబ4వంతు. బ్లవగ 

వాహినీపతియానీలు4వరుస ద్వివిద 
ముఖ్యులౌకీశవరుల నే + ముదముమిోటిం 
గాంచియేయున్నవాండ; నిశక్కరణి బుద్ధి. ౧౦౪ 178 

క, బలశౌ ర్యభయద చేగం,బులు నుత్సావాంబుం చేజ4మును జెనువాపం 

ఖంలం డాల్చినట్ల్టిశ_క్తియుం, గలుగవు వారలకు; నిద్ది + కపీళూవంబుళ౯ా ౧౧౪ 

1 కర చాపి సమాభేయం చేశకాలవిరోధినమ్-ఆనిమూ. ఆక్షోలింగవిభ శీజ్యక్య య కర్త 
— 

సమాళేయం పరవా రృవ్యమ్-ఆనివ్యాఖ్య. 2 న వాస్థ్రవాం ఈం కవిం మున్యే-ఆనియూ. క భజేదిం 



( | . 

లై క ఆంధ్ర శ్రీమద్రామాయణము 

క. ధరియించివచ్చిన దిగా, నరయందగు సత్వోమిదియె 4 యగు గపికాది 

త్రరుణమునం జాలయత్నము, సరిగా నొనరించి యెట్టిసరణుల నై నక, ౧౨ 

ఆ, ని గృహింపవలయు; + నిలువంగ౫లరె మో, పరిసరమున నసురథనరులు త్రీజగ 

ముం వసించు దేనశతలు కతమఖుయగూాడి, వచ్చినను నితాంత।బలులెమైన, 

చ. అని విజయంబుగల్లుటయు 4 నారయ నస్థిరమానుజుండి కా 

వున రణనీతి వే త్త యగు+౪పూరుముం. డెవ్వండుకాని సంగరం 

బున విజయంబుంసోరి తనుశబూనికం గాచుకొనంగనను, మొ 

రనిమొన జాగరూకులయి శీ యర్హగతిం జరియింపంగా6 దగు౯ా ౧౮4 1190 

చ. అనియిటులాడ నావిభుని|యాజ్ఞను నెదలలక౯ ధరించి య 

త్యనుపను కేజులౌటను హు+ తాళను లట్టు వెలుంగుచు౯ మదం 

బునం బొలుపొందువా స్తగణశముకా వరఘోటకపం కి నళ్లు స్యం 

దనముల దీక్తళ(స్తుముల 4 దారుణశెర్యము మోజు సనలకా, ne Tl 

క్ల కమచవెంట(గొనుచు ఏ నవా, రమితజవం బొప్పుచుండ 4 హానువముపషయికి యు 

ద్ధము'చేయు కాంత నేగిరి;, సుమహీ త కేజమున నలరు4+చులా గవీవరు( డై. 

క. ఉదయించుచున్నసూర్యు డె, గద యీతండనంగ దివ్య+కాంతిం దగి ప 

ట్టుదలను మించుచు సత్వోం,బు దగ౯ బెనుబలము దివ్య $బుద్ధియు చెలయర్* 

క గురుతర వేగము శ క్రియుల బరయగకా దోరణమునందు , భయముగొనక సం 

గరకాంత నున్నవానుమను, సురవై రులు మాచి రతనిం 4 జోద్యముమోాణక్, 

జే. ఇట్లు మూడంగనే వారళలెల్లదిశల 

సావరించుచు నిల్చి భశ$యంకరంబు 

లె నయాయుధములం గొని 4 యతని మూరు 

కొనిరి వాంఛానురూపంబు4గ నె జవమున. ౧౯౫ 1795 

చ, *వానుమశిరంబుసె యడ భ4థయంకరరూపములౌచఛు; వాడులై 

యినుమున జేయనై. మజియు 4 నెంతయు. బచ్చగనున్నయ గ్ర 5 గ ముల్ 

 తనరం జెలంగు బాణముల 4 చరృముపవొంగల దుర్గరుండు వె 

చె నియతి బంచసంఖ్యలను + జెచ్చెణి నుత్సేలప త్తముల్ వళ౯ో. ౨౦4 1196 

క. శరపంచక బా ధితమగు, శిరమొప్ప నంత హనుమ 4 చెలంగి దళదిళల్ 

సరగం బ్ర తిధ్వనిజేసెడు, కరణిగ నార్భుచును నెగిరె 4 గగనంబున కుకా, 

"శే, అంత ళూపండు దుర్ధరుం + డమితబలుండు ' 

సజ కార్షుకుండై రథ+సహితుండ గుచు 

గగనతలమున శౌగసి తీ4శ్ష్యళ తవిశిఖ 

ములను. నింపుచుం చై యడెం4 జెలంగి పూనిక. ౨54 . 119 

త, శీ జీతమఖా శృఠాః-ఆనిచోా, ' | . 



సుందర కాండము ఇ ర౬ సర్లము, 218 

క, అనిలుండు శరత్తున వృ,ష్ట్రీ నిగురిసెడునంబుదమును + జెచ్చెజ వారిం 
చునటులు మౌార్ల్షణవర్ష ౦,బును మింటం గురియునతేని + మునుకొనుకినుక౯. 

క, వారించె; దనుజుం డిటుతనుు గారింపంగ వానుమె మజియు(4శగాయముపొం గం 
గా రయముమెజియ నుద్ధతిం బో రెనుముటి యుకజవంబుశపౌడలు చునుండ ౯. 

క, గిరి న నశనిపాతము, కరణిం దటాలున నతండు 4 కడుదూరం బం 

బరమునం జని యాదుర్ధరు, నరదముపై దుమిశె, నతేనిియష్టాశ్వం బుల్. 

సీ, త్ట క్రజీవితములై $ యవని వై6 బడ నక్షకూబరంబులు వెడం 4 గూలుచున్న 
యరదంబునుండియా4+య సురుండు మృతుండయిధర బడల గని నశృత్రు4తరినిజెండు 

నావిరూ పాఠ యూ4 పాములు సంజాతళోపులై యొగికిరి 4 యేవుషాజ; 

కే, వును సమిరాత్త్య్యజుని గని 4 భూరివక్ 
మును దగంజూచి ముద్దర4ములను గొట్టి; 

రంతబలశాలి వూానుముంతుం 4+ డాయిరువుర 

భూరివేగంబు నడచి యవారితీగతి, ౨౮౪ 1802 

క, గరుడునినలె విక్తమమునం బరంగెడువా.డ'ట మరల 4 బరవస మొప్పకా 

ధరవ్రాలె నంళం చావని “గురుసాలద్రుమము( బెటికి + కోయనిపెలుచకా, 

క. ఇరువురువీపల దానకా మరణము నొందించె నిట్లు + మారుతి యమ్ము 

వ్వురబలవంతుల( జంపుట, బరికించి జవంబుమోణ 4 బ్రఘనుండు కినుకకా, 

క. హనుమంతుని వై శేగుటం, గని వీరుండె కై నభాస4కర్టుడు శూలం 

బునుగొని క్ర ర్రియుతుండై , వనచరగణసీంవా వై కి ( వారక్ యడలరె౯కా 36 

చ. ఇరువురు వార లొక్కటిగ 4 నేపునంబోయి; రవార్యశే "ర్భముకా 

సురలు నుతించున ట్లడరి 4 శూరుడు గాందగియున్నకో కోంతిలతో 

బరవస మొప్పంగా 'నవుడు + పట్టసము న్నిశితా గ్రముశ భయం 

కరమును బట్టి యావ్రఘన(కర్భురవీరండునేసె ౩ యుద్దముక, 353 1806 

శే, భాసకర్షుండు భూలంబుం 4 బట్టి పోర; 

వార లవయనములనేెల్ల 4 బలముమిోాఅి 

నొవ్వంజీేయల శె "ర్యవం+తుం డగుహానును 

"ర కసి క్షతనూరువా+రాజి వెలయ. 3ర 1807 

క, అరణాభుండై న ప్రాత, సృరసీజహీ తురీలిం గాంళి 4 సంధిల్లంగ న 

_మరుదాత్మ జుండు కు పొళ్చిను,, *దర్వష్ట ణిమృగ ని బిడ మైస+ధరకృంగంబుళ. 3% 

1 సపాలవృతు నాసాద్య-ఆనితా. 2 అప్పర్నిద్ధ సకనూకువాః-అవియా. 8 సక్కున వ్యాశషాథ 
కుమ్-అనిమూాం FTN ee 
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క. కనుకమెయి. బెటికి యంకేట, వానుమయు నడ్దానిచేత + నాయిర్వురం జం, 
పెను వీర్యము గన్చడ; నద్దనుజులు సనాధిపతులు 4 దారుణరీతి౯. 3౬ 1809 

క, పొలియుటం గని శేషించిన, బలమును దునునమాడె, నంత 4 *₹వాజుల నశ(ం 

బులు గజముల చే నాగం,బుల, యోధులచేత యోధశ4పుంగవుల నని౯ా= 5౭ 

కొ, అరదంబులవె నొప్పెడు, నరదంబుల. బట్టి కొట్టి 4ఉ యసురుల నాని 

ర్హరపతిపోలిక( జం పెను), మరణమునొందిన గ జేంద4వుండలము లట౯. 32 

ఆ. *చచ్చియున్న వాజి+సమిత్తి భగ్నాతంబు, లైనస్ట్రందనంబు్కల ట్లసురులు 
భూమియందు. బడిన4నా మార్ల్షమెంతేయు, నడువ నలవిగాకపుడు కనంబడె, 

౪, శూరసై నర్టిపతుల 4 సొరిది నె దుగురను 

సబలవావానులను + జంపి యంత 

మరలి తోరణమున + కరిగి యూరకయుండెం 

* టబ జలచంపుయముని+వై ఖరిం దగ, 3౯ 1818 

నలువదియా జువ సర్గము సంపూర్ణము. 

రో౭=వ సర్షము, 

అడు సానుమంతు( డక్న్షకుమారుని బొలియించుట. శుర్టుం- 

క, సేనాపలిపంచకమునుు మానక తదాగవానముల 4 మంచిభటుల న 
వాస్టనరుండు చంపుటను విని, చానవపతి సమరసమ్తు4దసాగంతు సుతు౯ా, ౪ 

ర్, *ఉఅనివాతవి కృము నకునిం, దనముందట మెలంగువానిం 4 దాం జూచె, నతం 
డును నాచూాపున యుద్ధం, బునకుం బురికొల్పయబడుచు 4 బెదలెడుకినుకక్ , 

చ, ఫఘనతరవి క కృమంబు దగ6 4 గాంచన కార్షుకవాస్తుండై జనం 
బున ధరణేసురో శ్ర తములు 4+ పొందుగ భక్తి క్తి వావిస్సు వేల్టుంగా 
గనంబడు జ్యప్పలలక్ బ్రబలు+గాఢవాుతాళనురీతిగాంగ ది 

గ్గున సభానుం డి లేచెనా, న4కుంఠిత శే "ర్యమువోంప నంతేటకా. ౨ 1816 

కః దనుజమృ గం ద్రు (దు బాల్యార్కునినలె భాసిల్లి త _ప్పరుక్యమయంబె 
తనరుమహారథమునం దా జనియెును వానుమంతు తోడ భే గ జన్య మొనరుపకొ, 

సీ. అరదమయ్యుదియు మ4హోతపస్సం చ యార్డి తము ప్రత _ప్తసంసిద్ధకనక 
భూపషణళో' భితం4+బును, బతాకా త్రంబు(, దతరత్నఘాపితఈధ్వదేయుతం బు 

1 అశ్వై రశ్వాకా గజై ర్నాగాకా యాధై రో్యోధా న న, శె కథాకాఅనియూా. 2 రద్ధమార్హా 
కమలిత రః_అవీమూ. . క కాలఇవ (క్ర కాతయే-ఆనియా. 4 స్య దృష్ట్ర్య్యక్స్పణసంప్ర పచోదికః -అని 
మూ, ర్ ద్విజాతియు శై ర ర విషేవ పావకః-ఆనిమూ, 

శ 



సుందరకాండము =. ౪2 నర్షము. ఖ్లుక్లేద్ 

*స్వాంత వేగాష్టాశ్వ4సంవాహి తంబునై భాసిళ్ర దానిచేశవతలు దనుజు 

'లెదిరింపంగాంజూల 4+ రెయ్యెడ నడ్డులేకయె సంచరించు, భా4న్మరనమాభ 
చే. మంబరంబున. జరియింహనై సతూణ 

(ళ్ళి 

లో 

మష్టఖడ్లనిబద్ధ మళత్వధికళ 

శతోమరా ద్వ్యాయుధం బుల4తోం జెలంగు 

నదియునై యుండ నట్టుగ 4 నలరుదాని. ఫో 1818 

అనికిం దగుపరికరముల, ఘనమై శశిభానుతుల్య కాంచన మయర 

శ్మినికరమై రవిచందం,బున 2నింగిం జరించుచుండెం 4 బూనిక మజయక్, ౫ 

క సుర సాథతుల్యవ్ కృముం డురుసావాసుండు నగునకు( + డొయ్యిన నపుడా 

యరదంబు నెక్కి యంతటం గరితురగరథస్వనములు 4 గలసేనలతో౯. ౬; 

కూడి నిస్తునముల6 + గొండలతోం. దగు, ధరణి నభము నించి 4 చ్వారనీమ 
నున్నయాసమర్ధు 4 సన్నుతుం గపినాథుల జేరవచ్చె; నతండు + సింవాదృష్టి, ౭ 

వీలయం౦ంబున. దగు కాలానిలునట్లుగ( గానంబడుచు 4 నెమ్మి తనర(గాం 

జెలలాడునాతనియాకృతిం, గలయంగని విస్యయంబుం 4 గడుసం భ్రామము౯. 

చనలగాొన నకుకుమారు(డు, హనుకును ళూరునిగ చెంచి4$యవుడు బహాుమకిం 

గనంబడుమాడ్ము ల జూఇెను,, దను జేంద్ర కుమారు. డంతం+దనబల మెల క్. 

మనమున నెంచి యప్లు హాను+ మంతుని వేగము శత్రుుదుస్పహాం 

బనందగువి కృమంబుం దగ 4 నారసి యంతవసంతమందు న 

వ్వనజహీతుండుపో లె గడు+వర్ధిల్కె న ట్టని సేయు కోర్కితోం 

గనంబడి యాకుమారకుండు 4 గంధవహాోత్రజుపి క మంబునుక ణా 1524 

అనిమొన నాతని వారిం,పను సాధ్యము కాకయుంట 4 బావుుబలంబు౯ 

ఘనమె చెలంగుట జక్క, మనమున చా నెణీంగి కడున4మర్గ ముగలుగ౯. 

దనుజవిభుండు చెప్పినవి4ధంబున నే సుసమాహి తాత్తుండైై 

ధనువును మూందుబాణముల 4 దారుణరీతిం జెలంగువాని వై 

చి నియతి నాసమిరసుకుం 4 జెచ్చెజిం దాం బురికొల్చె; నంత బా 

వనిని జిక శృము౯ా బ్రబల4వై రినివారణవతు గర్వితు౯. ౧౦౪ 1826 

అనియన్న సరకుచేయని, యనూనకౌర్యాధికునిగ + నతడు తనని 

మృనమునం దలంచి గర్వం,బునం గేల ధనుశ్శరములం 4 బూని దిటముగక్ , ౧౧ 

వానుమపయిం బళా క్రృమము 4+ నప్పుడు చూప నున్నయట్లుగాం 

గనంబడె; *నంక నము డటః + గాంచననిమ్మయు కౌంగదంబులు౯ 

1 మనోజవాపాళ్ళవరై స్సరోజిక మ్..- . ఆనిమా. . 
ఇం మా 

3 తృరంనమాతంగమహారథస్వ వై 8-ఆనిమా, . 4 శేత శపిం తం 'ప్రృసమామ్యు-జసిచూాం 
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దనరయగ. జారుకుండలయు4త శ్రుతి యుగ్మము పొల్చుమోొణి నిం 

కను దనవికృమంబు వెలు4గ౯ హనుమంతుని బూర్కొనెం దగకా, ౧౧౪ 

చ, కరువురువాకు మొర్కొనల + నెందును సాటి యె లేక యుద్ధ మా 
సనురదనుజాలికీం “న $ జోద్యము తొందజింగల్లం జేయుచు! 

వరుసగ వృద్ధాయ య్యెం; గవి4వర్యుండు నకుకుమారకుండు సం 

గర మొనరింప్జూచి భయశకంవితయె ధర మాటు మోసెం దా౯, ౧౨౪ 

చ. ఖరరుచి యండంగాయుట యింథకం దగదం చవుశూరకుండె; భూ 

ధథరములు నూంగులా డెను, స+దాగతి వీవకొయుండె, మ్రోసె నం 

బరము కలంగె నంబుధియు; 4 బాహుబలాధికుండై శరంబుం గూ 

ర్ప రయమున౯ దదంబకము 6 బాగుగవైవ సమద్దంకా టనా 

సురపతిసూను. డంతటను 4+ "కు,భ భ్రాముఖంబుల సోయక ౦బులక్, ౧౩౨4 1880 

క, కనకమయవుంఖముల ఛీ,కినిగొల్బుచు విషము బూయ( 4 దీక్షుఫణులభం 

గిని గనంబడి మెజుసెడువా,నీని మూ.డిట సేసె వానుమశనేె త్తిన కీనుకకా, 

సీ, అంబకృత్తితయ మట్లాత్మ*శిరంబున సమముగా నాట రక్తము స్రవించి 
కన్నులం దడుపుచు 4 గాత్రము నిండంగ నుద్యుదర్కునిబోలి + యు గృరీలి 
భాసిల్లి యెజ్ఞన + చాణముల్ కీరణంబులనుబోలి మ స్తకంశబునను నాట 

గిరణసమూహాస సంకీర్ణ భానునిబోలి తనశా ౭; నూర్యపుశ క్త తేస చివవకుం 

కే, డై నవానుముంతు( డు గ్రా యు(ధాళిం బత, 

కార్షుకము మెజియించుచు. 4 గదనమునకుం 

దలపడెడునకునిం గని + యలఘుకె”ర్య 

నుడర యుద్ధోన్ను ఖుండయ్యై 4 నలకుపూన్కి, ౧౬ 1382 

క. ధరణీమధ్య మగతమం,దర పర్వతశిఖరమునకుం + దావచ్చిన భా 
స్కరువలె నుగ్రుండై. భ,కరకోపము వీర్యబలము+ఖంబులు ఫౌంగ౯. ౧౬౪ 

శే. ఉగృనయనాగ్నికీలల + నొక్క_భంగి 
నతునిసబలవాహాను 4 నపుడు మా 

జాటుకుంజూాపుుు; సంగర4తోణశియందు 

ధనువు సురపతిధనువ్రచం+వమున మెజియ. ౧౭| 1684 

క, శరవృష్ని నిగుడంచేయుచుం బరమాద్భుత మేఘుమట్లు 4 భాసిలునాక్ 
ర్బుర కుం డంబుదము భూ,ధరమున వరి ంచునట్లు 4 దారుణశరనుల్. ౧౮ 

"చ, అనిలతనూజువై ( గురిసె 4 నంకట ఫీకిరకౌర్య లేజముల్ 
ఘనబలవీర్యముల్ మెజియం4గా వినువీధిం జరించునతునిం * 

1 కక స్పీక స్పుకుఖాక పచ త్రిణకి- ఆనిమూ, 2 స్తై శరై ర్ఫూర్థి్న సను నిపాతిరై శ్రా 

ఆనిమూా. 3 నసాజ్ జా క్ఞకక్షయ్యవిక్ర క పకః_ఆనియా, 
pra] ' 



ల్ 

సుందర కాండము = ౪2 సర్షము, 917 

గనుంగోని యంబుదంబటు ల+ఖండపరా కృమ మొప్ప వెల్లునా 

హనుమయు నార్చె సింహము క్రి$య౯ జెనువార్భ ము లోన బొంగంగ౯. 

. దనుజుండు బాలుడొటను స4దాగలిపుశ్రునిశ క్రి యెంతొ యా 

త్మ నెజుంగ లేక యుద్ధమున 4 దర్పముచే? "చెనుగర్భమూని యిం 
కనీయన రానికోపమున 4 నప్పుడు పొంగుచు ర క్లనే తృముల్ 
కోనంబడయగాం “దృ ణావృతము+గాం దగుకూసము-ు క బోవ నెం 

చినగజ మట్టు లావానుమం 4 జెచ్చెజిం దాయె ననూనవికృము౯. ౨౦ 1087 

ప్రసభంబుగానము4 బా ణముల్ తాం గఘనతుల్య భయ దనిశస్వనుండు వానుము 

యాళర పాత మ4 త్వా రిని గల్పింప నార్బ్చుచు నూరువు 4 లతివిశాల 

చావూవుల్ కదల నంశబరమున కెగసెవేగంబున; బలమువి 4 కృమముమెజుయ 

నతిరథశే, మండై + యలరునాయమీండు వినువీథి ఇగురునా+పొనుమ వై 

జలద ము క్విధరముపెని ని + శిలలతోడ 
వాన గురిసెడురీతిగ 4 బచాణవృష్టి 

నీగుడంజేయుచు రథముతో 4 నెళసె నభ్ర 
తలమునకు దాను నెత్తుగాం 4 దగుజవమున, ౨౨ 1989 

వానువముయు వీరుడొట నసిియందుం చై చండపరా శ్రమరిబున౯ా 

ఘనుం డగుచుకా మనోజవము + గ్రాల 'కేరాంతరనుందు మారు తేం 

ద్రునివలె సంచరించుచును 4+ దోరపుచబాణముల౯ విదుర్చుచు౯ 

అపలసు చేవితంబయిన4$యంబరవీధిం జరించె 'స్వేచ్చంగక. ౨౨ 1089 

ధనువును దాల్చి ౨మాకరణి 4 దానవనేతృకుమారుం డమ: డా 

యనిమొనం బెహ్క_రీతులుగ + నంబకముల్ పరంగించి యాకసం 

బును గడుంగప్పంగా ననిల4పుత్తుండు వాని స గారవంవుద్భ 

సిని గని వినిమృత్యువును 4 జెందంగంజేయలగ నౌ న చెవిగ్టధి౯ా. ౨౪ 1810 

అని చింకింపకాసా గెన్వు ఘనశకెర్యము మెజుయ దనుజ కాంతుకాడుకు బౌ 

ణఇనికరమునం గవివత్సం, బును జీల్పంగ నంత దీర ర్భ4 భజుం డాకవీయుకొ. ౨రళ 

దానికి గ ట్రిగ నాప్పచు, మొనుగ( గార్భముల సమయమున కేయం 

గానానో యొట్టు లని తా మొనసమున నెజుంగుంగాన 4 మహీతబలు నరి౯. 

అని నెట్లు జయింపల నగు, నని తనలో నిట్లుకలంచె; + నసురుం డితండా 

ఘనబలుండు జాలనసూర్వుని, యనువ్రున భాసిల్లి బాలుం + డయ్యును జూడ్, 

చే. కితనకు సాధ్య ముగానికృళత్యములం జేయు 

చున్న వా? డింతియ కాదు 4 యుద్ధతం త్ర 

1 గజో మహాకూస మివావృతం కృత లవడా. 2 ఆవై తశాతం బహు మానదతు హా. 

అనిమా, 3 నచాస్య సర్వాహవకర్శ ఛోల్చినః పృమాపక్లో మే మతి కర్ర జా య లే. అనియా, 
(లీ 

tra 
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నిచయ మెజిం/గనవాండు షోని నిటువంటి 

వా నీంజం౦పంగ నాబుద్ధి 4 పూన దిపుడు. ౨౬ 1844 

చ. ఘనమతి వీడు వికృమము 4 బ్రాల నెసంగు సమాహితాత్షుండై 

యని గలకష్టసంకేతుల థీ నన్ని? టే నోర్పుంగలాండు సంగరం 

బున నొనరింపంాం దగినశబుద్ధి చమత్కృతి సిద్ధ కార్యముల్ 

గచెడుసుశ కి గొప్పదిగం 4 గన్పడుచున్నది ఏనియందిటకొ, ౨౬ 1945 

క, "కనుక న నాగులు యయ్ఫులు, మునినిగ్లరు లెల్ల పేని 4 బూజింతురు చ 

క్క_నిగతి నిందుల సంశయ, మనునదియె లేదు; వి రృ4మాధికు(డగుచుకా, ౨౭ 

జే. దగినయుత్పాహమునను జిశ తము పొంగ 
నాముఖము(మోోల నిలుచుండి 4 నన్ను. జక్క. 

గాంచు చున్నా6ండు; ఫీ న్రుంబు4గాం దిరుగుచు 

నితండు చూపెడుకౌర్యంబు + నెన్నిచూడ. ౨౭|| 1247 

క్ర, సురదనుజులచి త్తంబు లృదురు; వీనిం జంపక కృపతో విడి చినచో 

దురమున నను గీడ్పజు చును, బరికిం ప బెరుగజొచ్చెయబారువ మిచటక. 

క, దనుజుని నింక జంపుట నా, మనమునకు౯ా సమ్మతం బె + మండుచు వృద్ధిం 

గను నగ్ని నార్పకుండుట, యనర్హ్హమగుంగా దె; ; యనుచు! నాతండు తలేంచె౯. 

చ. వానుమయు వీర్టుసారముల 4 నత్వధికుం డగుటక౯ా స్వశ శత్రువా 

దనుజుని వేగముళ౯ా గుజిచి + తా మదిం జక్క_ం దలంచి సంగరం 

బు నెటులుచేయంగాందగునొ + వూనిక దానిని నిర్ణయించి యా 

తని వధియింపంబూని తనథవర్పము చూప వేగముం గొనెకా. 3౦ 1850 

చ, జవము చెలంగ హెచ్చరిక 4 చాల గల్లీ కతాంగభారి భా 

రవవానదశుతకా వెలసి 4 రాజిలు నాతనిఘోటకాష్టకం 

బు వరుస నంబరస్థలిని థీ భూరిపరా క్ర కమ మొప్పుచుండం గూ 

లె వసుధ పె పె బక్ంగ; 'సజ( చేతుల వ్రేటుల వాయుజుం డొెగికొ. 3౧ 

చ. వనచరమం తి స _త్రముని$ వావాుతలాభివాతి౯ వుహోరథం 

బనితరసాధర్టమయ్యును ర4థాంగములుక జెడం శిగూబరంబు ము 

క్రినిగనన ఘోటశాన్సకము 4 దెంపున సంయమువీటి కేగ నొ 

య్యన దివినుండి చ్చే పడియె 4 నత్తి భూ+ూమిపయి[౯ా మహాధ్యని౯. ౨9 

శే, ఉగ వీర్యము గలదను4జో త్తముండు మ 

పోరథుండొట రథమును 4 నవుడు వదలి 

1 సనాగ యనే లి క ప్రాజితః-ఆవనిమూా. - ప ప నష్ట .. సనాగయ మ. ర్యువిఖి కృ పూ తః_-ఆవిమూ. - 2 తేల్టప్పవోలై సననాల్మే ఆ కపిః-అని 



రైనా 

క 

క 

సుందరకాండము = ఈ౮ా సర్షముః 219 

ఖడ్గ కార్యుకముల. దాల్చి 4 గాఢతపము 

బలిమి ముని తనువట్టు లభ్రమున కెగసె, ౨౩ 1358 

. *గరుడుండు సిద్దవాయువులు 4క్రు, గతి౯ా వివారింహ బొల్టునం 

బరమున స్వచ్చంగాం దిరుగు+ వానిస దానవనరుషుంజాచి యూ 

వుకుదుపమానవి కముయడు 4 మూరుకి యాతనివెంతంబేరి త 

చ్చరణయుగం౦బుం బట్టుకొ నెం + జక నిట్టటు జూాఆకుండలక*, 3౮ 1854 

. జనకసమానవి కృము(డు 4 సారభుజుండు సమూారనూను.డా 

తని గరుడం౦డు భూరిఫ ణిశతీల్లజునికా గ్రహియించినట్టు ల 

య్య్టీనీ మొన సంగ్రహించుచు సవాస ప్రవిధంబులం ది ద్రి వ్పిత్రివ్పీవై 

చెను ధరణస్థలిం "సడల 4 జెచ్చెణు, 'సంతట నతు డార్తుడై. ౨౫ 155 

. తొడలును శరములు మొల యును, మెడయు ను బ్రద్దలయిర క్రథమిళితాంగుండై. 

నడి నస్థినయనసంధు అపుడు మూర్త ములై చెడంగం | బోంకము మాయక్. 

. మొలదట్టి యెట్టులో చనం గలంగుచు హతుండా చం గూల క్మతలమున; ని ని 

ట్టులు వాని జంపి కవిపతి, యలఘుభయం బడరంజేసె 6 నాసురపతికి౯ా. 

| తకకుమారుండు + వాతుడొట న శ్రతి నంబరంబుననుండు4నమ్మహో వ, 

తులుమవాద్దలు భూత4ములు యకుపన్నగుల్సురపతియుతు లై న4నురలుమిగుల 

నాశ్చర్య మునుబొందిశవానుమంతుగాంచిరి; 3వ జ సుతుంబోలి4భాస మానుం 

డయి ర_క్షతుల్యన4యనుండై నయతని రావణుతేనయుని 4 రయముమో జి. 

. జరిపీ వీర్య మొప్ప 4 సరగ నాతోరణ 

మునశకె పోయి పృళ్ య4మున సమస 

విధము'లై నప్రాణి4వితతిని బాలియించు 

యమునింబోలియుండె 4 వానుమ యంత. 3౮౪ 1కిక్కె 

నలునదియేడవ సర్లము సంపూర్ణ ము. 

fey త్ో న సర్షము, 

దురు రావణుం ఢాంజశేయుమో 6దికి నిందృజిత్తుం బంపుట, చుడ 

దను జేశ్వరుండు మహోత్తు(డు, వానుమంతునిచేక ననిని + నతకుమారుం 

డునుదెగిన వార్త వే విస మనము ఛెకంగుంది పొగుల 4 మండిపడి కడుక్* 

త్స్వ సురపతిసమానవి క కృముు సురపకిని జయించినట్టిశ4ళూపనిం దన యుకొ 

1 సమేత్య తం మారుకతుల్యని క్రమః క్ర వేగ జగ్రావా సపాదరోకా ర్త ర్ల ఢమ్-ఆనిమూ. 

౨ చకార రకోద్ధిపకే రృహద్భయమ్-అనిమూ. కి కో నివాక్యే తేర వ త్రికకోపమ ప్ర పళమ్-అనిమూ. 

-ఉ తత స్నళతో౭_ధిపతి కృవాత్తా౭ఆనిమూ. 5 క్షణే ద కల్పం సమ ది వేశం ద వ్ర ేం సడోోీషమ్- 

అదిమూా , 
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నురుదాత్శజుపై కనుపకా ద్వరపడి యిట్లనియె వాగ్విశభవము వెలయంగక్లా, 

తే, *నీవు బ్రహ్మో న్ర్రవే త్తవు + నిఖలశ్సస్త్ర 
విద్వరిష్టుండ వాసురవీరదనుజ 
వరులకుకా శోకదాతవు 4 సురలు శక 

సహీతుఆ వచ్చి మార్కొన్నశ4సమయమందు. ౧౪ 1861 
OQ 

క. కనంబణిచిననీకౌర్యము, వినియెంగదా జగములెల్ల+విధిని గొలిచి యా 

తనికృపది వాస స్త్రంబును, గొనితివిగద; నీమవో, న్ర4కూటముచేత౯. ౨౪ 

క, సురదనుజులు సురపతితో, దుళరమొనరుపం గూడివచ్చి 4 తోరపుశళ క్రి 

గర నురుదుగం జూసపెడుని౯ా, బరికించియె పాజుదుకు జ4వంబున లీతి౯, 3 

క, అని నీతో ద్రిజగంబుల, నొనరుషంగావచ్చి శృమము+నొంద కపజయం 
బును గాన కుండువారలు కను(నొనీినను లేరు సుమ్ము + గాదిలితనయా, కి॥ 

క్, గురుభుజవీర్య తపస్సులం, బరిర&ీ తుండవుగ బొలిచి + బాగుగ. గాలం 

బరయుచు చేశవిభదముం, బరికించి యెజుంగునట్టి4వాండన్ర నీవే. ర 1865 

, మతిముంతుండవు నీమ్మెమజే లేండుజగములం; బురువకారమున సం4గరములందు 
నీ కళక్యములేదు 4 నిజము సుమ్ము; వివేకపూర్వకంబుగ నీవు + వూని తలంప 
నెలు గరానట్టి దళ టే 'కారస్ట్రమును లేదు 2 త్రిజగంబులందు నీ4చేవాశ,న్త్ర 

బలము లెజుంగని4వాం డొక్క_రు(డు లేడు; బవరంబునం దపో+బలము విక 

ఆ, మమును క్ర స్త్రబలము 4 మానుగ నాయంత 

నీకు గలిగియుండు4నోకుమార 
జయము నీకు. గల్లు4టయె నిశ్చయము కాన 

సమరకష్ట్ర మొ లయు4సమయమందు. ౬ [866 

క. నినుజయలళీలునిని దలం,చినచోం జి త్రశృముంబు 4 చెందకయుండు౯ 
నను విను కింకరు లందటు, చని రాయమసడనమునకు 4 సంగరసీవుకా. ౭ 

తే. జంబుమాలియు సమసెను 4 సచివపుత్రు, 

లై నయెవురువీరులు 4 వాతులాఘిరి 
వారె సై న్యాధిపతులు గ4దా; రథములు 

గజతురంగమముల్ నిండం 4 గలబలములు, ౮ 1868 

క. శిహతములె నీకు౯ొ డదమిణహా, ర్చుతమృుండగునత్సు. డనిని + జొచ్చి నమసె; శే 

త్రుశతినిషూదన ! నీయం, దతిశయవిశా్వాస మున్నథదరయంగ నాకు౯. ౮౪ 

కే, అంత విశ్వాస మవ్వారిథయందు లేదు; 

దనుజగ ణకాలు.డై నయాథననచరు పెను 

లొ 

1 సరానురాణా మపి కోకచదాతొ-ఆనిమా. 2 నసో౬ఒ E కళ్ళి త్రిషు సంగ్భహీనుదై - 

అనిమూ. 8 సవ దక సే దయికేః కమాూరో2త స్తు నూదికః-ఆనిమూ. ౯ 
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బలము మలతివిభ వంబును 4 బౌరువషంబుం। 

జక్క_ంగానెంచి నీదగు+క క్రి నెణి(గ. ౯ 1876 

క. తనయా! తావకబలమున, కనుకూపముగాలగం జూపు4మని నుర్ధకి; నీ 

వన శ, న్ర్రవిద్వరుండవు, ఘనుండవు పగవాని నడంపం4గా దగుదువు నూ, 

క. కనుక నిటనుండి యచటికిం జని యాశవీ. జేరి నంత 4 స్పీబలము మజియా 

తనిబలము నరసి సేనకు, వినాశనము గల్లకుండు4విధమున ననిలోక, ౧౧ 

పరునిమర్చింపుమౌ; 4 సురపకిని జయించిన ట్టి పీరా! విను 4 మాతండొకండె 

కత్రుబలౌఘంబు $ సమయించుచున్నాండు కనుక నాతనిపయి4జనుతరుణమ 

నందు సై నములు సహాయము చేయంగంజాలవు; మజియబ్బ/సారమైన 

వజ్ర ముం గొని కవిఠవరుపైకిం బోకుము వాయువుకంకై జ4వంబు మిన్న 

తే. గాంగ నాతనికుండును౪గాఢవహ్ని, కల్పుండగుం.గాన ముష్ట్వాది+కముల6జరిప 

నలవిగాకుండు; సేంజెప్పి+నట్టివిషయ,మున నె చక్కగ బరికెంచి + పనినిదీర్చ. 

cI 

క, నునము సమాహి తముగం జ,క్క_నిరీతి నొనర్చుకొ కుచు6 4 గార్ముకసంబం 

ధనిఖలదివాన్ట్.స్రుబలం,బును నెజి స్మరియించుకొనుచుం + బొమ్లా యనికి౯. 

క, పనియట్లుచెడదొ యారీ,తిని యత్న మొనర్పు మోవు + దివ్యాస్ర్రుబలం 

బునె స్కరియింవుము; యుద్ధం,బునకు నినుం బంచుటరయ ఇబోలదు నాకు, 

తె. కానియిది రాజధర ,సం4ఘంబునకును దాని నేయా శ్రయించిన+ధరణేవులకు 

నరయ ను శమమెన'బే4యట్లుతొట, నిన్ను. బంవుచునున్నాడణి గన్నతం డ్రి. 
అవని a__ రి 

UU 

క, అరినూదనా! మపహోసం,గరమున బవహువిధము లగుచు 4 గ్రా లెడునస్తో 

త్క_రమును గొని ప్రవారింపం,గ రము సమర్థమగుశ క్తిం4గన వలయు మదిళ్. 

ఆ. జయము గోరవలయు 4 సంగ్రామమునం గౌన 

సకలళ(స్ర్రములను 4 సంస్మరింపు 

మనియె; *దకతుళతనయు 4 లగు బేవతలవంటి 

ను వభావమునను 1 సాంపుమోణి, ౧౫౪ | పత 

క, బలశౌరన్టంబుల నొ 'ప్పెడు, బలనూదనజిత్తు తండ్రి4పలుకులవ్ని “తాం 

గలవామున “శేగంజాలిన, తలంపును గొని భక్లీిమోజుం 4 దండ్రికి నెలమి౯. 

1 నవీరసేనాగణళో-చ్యపంతి నన జ, మాదాయ విశాలసారమ్, నమారుకస్యాస్యగ తేః ప్రమా 

ణం నభాగ్నికల్పః కరణేన హాంతుమ్-ఆనిమూ.. దీనికి వ్యాఖ్యక ర్త లేయర్భమును వ్రానీరో యది 

యో వీసమునం దున్నదని తెలియనలయు. వ్యాఖాశ్రన మేలేకయున్న నీకో కమున కర్థిము వాల్మీకియే 

ప్రృత్యతమై యందటికి* జెప్పపలసినచ్చును. ఆశ్రమము వారికి లేకుండంజేసీన వారు వ్యాఖ్యాకలే. 

వారిభావఐము తెను(గునల జేక్పరాదను దేవానాం ప్రీయులమాట యపరలం ,ద్రోయాట సమంజసము, 

2 కన్నతండ్రి -అనునది రసపోవకమౌాట నిట వలయాననియే చేళ్చలబడినచి. శి దమనురే పభ వఃి- 

ఉఅనిమూాలము , 
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క, వలగొనియె నంతనాత(డు, బలములు తకా బొగడుచుండ 4 బనరముచేయం 

ప 

తే. 

గలయుత్పాహము పొంగలో, వెలువడియెను వానును నొంచు4 వేడుకతనర౯, 

, సరసిజపత్త నేత్రములు + చారుతరంబుగ నొప్పు శ్రీతగ౯ా 
గురుతర లేజముల్ వెలయ + గోర్కి_ ఫలింపంగం జేయునిందృజి 
త్తు రయముమిణజు, బర్వముల. 4 దోయధివో లె. చెలంగిపోయె సం 

గరమున్వ కిం వకల్పుండగు4క ర్చుర నాధుకుమారుం. డంతట౯ ౧౮ 1 

. గరుడోపమవేగంబునం బరంగుచు సితీ క్ష దంత+ వారము తగ కీ 
నరులను నాల్లింటిని ఫీ కరముంగం గట్టినరథ౦బుం 4 గడు దివ్యుంబు౯, ౧౮౪ 

ధరణి నంటకపో యెడు4దానినెక్కె; 
రథికుండై. ధన్వివర్వు. డ4 న్రవిదులందు 

దాన ముఖ్యుండునై యాయు4ధముల నెల్ల 6 
గలిగి మొసప్పెడునాతండు 4 చెలంగు వేడ్క. ౧౯౦ 1888 

. అరదము నెక్కి శీఘ్రముగ + నావానుమంతుండు పొల్బుచోటికికా 
గరము ప్ర తౌప ముక్రిపడ 47 జనీయెక్; బవవమాననూను. డా 

శర సతివ్ముత్రుస్యం దనపు4సా౦ ధ్ర రవంబును, జాపళింజినీ 

వరరనము౯ స్వకర్లముల + వ్రయలుచేయంగ యుద్గ ము త్తఆి౯, ౨౧ 1884 
౯ లో (on) ౨ 

ఒనరింపండగుంగదా యిదే, యని పరమానందభ రితు4డ య్య; దణమునం 

దనుపమపాండిత్యమునం, దన రెడునాయింద్రజిత్తు + దారుణరీతి౯. ౨౧౪ 

"మ. సెనుచాపంబును దీక్ష శల్యశరముల్ + భీమంబుజై యొప్పంగాం 

చ, 

క 

ఆ, 

గొని యప్పావనిసై కిం బోయె; ననిలోం 4 నగొంశేమియు౯ా లేక ఛా 
ణని కాయంబును గేలయబూని యత. డం4కకా వెల్వడ౯ దిక్కుల 

ల్లను గంవించె మృగంబులెల్ల నఆశ౯ + లశీంచి పెకొఫీతిచేలా, ౨౩ 1886 

అనిం గనువేడ్క. నచ్చటికి + నప్పుడు వచ్చిరి నాగయఠులుకా 
మునిపతులులా నభంబున స4మూవాముగా దగుసిద్ధులు౯, వివాం 

గనికర మ్మభ్ర సంవృరతీని 4 గాంచి ముదంబున మోజి గూయిజె౯ా; 

వహనుమయు వేగవంతు. డటు4స్యందన మెక్కి చెలంగువేడుకకా. ౨౮4 [607 

అరు'దెంచు నింద్రజిత్తును, బరికించి యొన'ర్చెం గడుర4వంబును స్వకళే 
బరమును బెంచెను; సురరిపు, వరపుత్రుం డింద్రజిత్తు థీ భవ్యరథ మునక, 95% 

వొలిచి చిత్రధనువుం 4 బూనిక గహియించి 

యకనిరీతి భయద 4మైన శబ్ద 

] శ్రీమాళా పద్మ పలాళాతో రాతపాధిపతే న్ఫుఠీః - .ఆనిమూ. 2 శితళల్యాం శృ సాయ 

కాక్. ఆనిమూ,. 



లా 

క 

క్ల, 

క్, 

క్త 

సుందరకాండము = ౪౮ నర్లము. లర 

మొలయునట్లు గుణము 4 బలిమిని సారించె; 

నంతం జండవేగు4లై పాలుచుచు, ౨౬ 19 

అతిబలళాలురై + యావావనిక్షశంకులునయి త్రగుప్త ప్తనంశగుండు సురారి 

తనయుండు నపుడు బ+ద్ధవిరోధమున నొప్పుసురగణ నాధు. డ4సురపతియును 

దలపడినట్లు గాం + దలంపడి; రంతట ఏరుండు మజియుమళథహారథుండు 

విలుకాండ డ్ర మేటియై+కలవాంబున౯ శ క్రి యలరెడూవాండునై €చెలంగునిం ద 

రట చానాళి వై వంగాం+ జి త్రమందు. 

౦కయే లేక వానుముయు + స్వతనువత్తై 

ష్ శరములు తనమోా(ద $ నించు శేని 

సోంకకుండంగం డాం జచేయు4చు౯ జవమున. ౨౮ [090 

ం తనతండ్రి, సంచరింపలో ననూనమగు చున్నయల్ల శయంబరమున స 

చ్చను నంచరించె; నంతట, దనుజుండు ఏీకుంకు పరవిథతానభయదుండై . 

త్రనరారునిం దృజి త్తప్రు డనూనములు తీక్ష ములును 4 నాయతశేపమో 

భినిదగునవి చి వైత్రములును, గన కాంచి కపుంఖములును + గడు భయ వదములుకా, 

, కొనలు వంగల వజృము శీ ఘన గతిం బడ 

నెట్టియురవడీ త్రగియండు 4 నట్టిచాణ 

ములు ప యోగించె వానుమఢె + నలుకవూని 
ధా 

యనిలనూనుండు తక్సష్ణింద4నారవం బు, ౨౯ | 1898 

ఛేరీమృడం గపట హో ద్యారవమును, లాగు చుండు+నతని ధ నున్త్యా 

భూరిరవంబును విని తన,నేరువుం గనణలజుప చెగిరె + నింగికి నంత౯. 30 

సురవె దె లక్ష్య పాండితిం బరరెదువాండను చుం దలంచి * వన చరపతి త 

చృరనికరాంతరమున నే, తికుగంగాం జొచ్చె లతి(దీ పి తజుంగంగకా. ౩౧ 

అనిలజని యిం దృజిత్తుని, ఘునవాణములకును (మ్రోల 4 గనంబడుచును వై 

చినయంత శీలుహాచు చు, వినువీథికి మరల నెగిరె 4విక కమ మొప్ప౯-. 39 

ఇరువురును వేగవంతులు, దుర మొనరించుపనిం బండి4తులు గావున భీ 

కరగతి భాతసాకంతా, వారణముగా ను త్సమంవు+టనింజేని రొశికా. 33 1591 

*క, వానుమకుం గల్లినభి దృ ము, దనుజున కమ్మ హి తునకును 4 దగుభి ద్ర దము పొ 

క్ 

వనిశీని చెలియక యుండేను:, గనుక నె మారొనుచు జోరగా " నుద్ధతిమైం 

సురవిక్క కమమునం దగునా ఎయికువురకు. బరస్సరం బశీహీనబలము నీ 

త్రరుణమున నోర్వుంగా దు, స్తరమ య్యొును) లత్యశుద్ద్ధి4కేగ డనుజుండుకొ. 3౮ 

కం శరముల న మోఘములః గవి నరు పై. గడు పాచ్చరీకను 4నైచె నపియు దే 

ఇిద్రకు 
* హానూమతో వేద నరావసోంశఠం నమారుకి సస్య మహాళ్మి షోంతశ న్ -ఆనీమకా, ఆంకరం 

-అనివ్యాఖ్య-= 
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స్తరరీతి. బోయె నతండా,శరముల; దప్పించుకొనియె 4 సరభసమలరకా, 
క, కనుక నవి నివృలములై, చనుచుండుట: జూచి తన దుశసాగంతంబున నా 

దనుజుండు చింతంబూనెను;, ననంతరము దాన వేంద్రు+ నాత్మ భవ్చండు౯ా, 5౫ 

చ. *హారివవునాతని౯ా బవరథమందు వధించు టశక్య మంచు చే 

యరసి యుపాయమొప్పు నటుథలాతనిం బట్టుకొనంగ నెంచి యె 

వ్వరుసను బట్టనౌనా తన+4చావాబలంబును దూలి నాకు సం 
గరమున నెట్లుచిక్కు_నొలళొ 4 ఖ్యాతి యదెట్టుగ నాకుం గల్లునో. 3౩౬ 1902 

క. అనితలంచి యస్త్రవిద్వరుం, డమూనవి కృ ముండు నై న4$యాదనుజుం డా 
వనచరవరువై నప్పుడు, వనజిజున న్ర్రృంబు6 గూర్చె 4 వైవంగం బెలుచ౯. ౩3౭ 

రురు బ్రవాస్త మున హనుమ బంధింపంబడుట, శురుం 

క నురు దాత బా వీతనిసం గర మున. జంపంగ నాకు + గా దని మదిలో 

నరసి మహాభాహుం డా,సురపతిసుతుం డ(స్ర్రవిదుండు 4 శుంభచ్చ క్రి కి౯. 9౬4 
వ పై తామహా స్తు మేతగు, నీతరుణమునందు నంచు 4 నెంచి తద్ర్రం 

బాతతగతి వైచి తగ౯ా వాతాత్త్మజుం గీళవర్యు + బంధించి వెస౯. 32 [905 
చ. దనుజవిము మె తగి విితామహామం త్ర నియు_క్షమైనయా 

ఘనతరళ క్రి కిసంయులిని $ (గా లెడున, .శ్రము మేకుసో నా 

వానునుయు. జేష్టల౯ వదలి 4 యంగము లెల్ల ను గట్టువడ్డను 

ర్వినిబడి యల; గవీంద్రుం డరి+వీరకృ తాంతుండు తత్హ ఇరబునకా. 3౯ 1306 

న్స్, బ్రహ్మ న్రుమున ( బజట్టుశవడుట యజింగియుం జ టై భువగువన జసంశిభవునిసుప్ర, 

భావంబున౯ స్వాప్ర ప+భావంబు వేగంబ పోవ్రటయు నెజీంగ 4 పూర్వ మమ్మ 
పోత్తుండు దయ చేసిశనట్టివరంబును స స్మరియించుకొనియె; న త్రరుణమందు 
నిం దోజి తొగి శ్ర _క్రనెనంగు నా పం, శీంబులను౦ త్రి ంచి 4 దానివై చి 

తే. నా౭డని తలంచి బ్రహ్తా యా4నా౭డు తనకు 
వరమొసంగి మెయుండుట + సాాంతేమందుం 
దలంచె లోకగురుండ గ్కుసలిలజభో వ్ర 
దయను బ ద్రిహ్హో న్రుబంధంబు 4 దలంగ దనుదు. రగా 1967 

క, నాయంత నే నెబంధము, పాయంగాం జేసీవొనును4పాయమెటుంగ నం 
చీయసుర తలంచియే యిటు, లీయ స్తముచేతం గై + నిట నన్ను దగళ. 

క అనియెంచి హనుమ మజియును, వనజభవా స్టై)కక్ళ కవి బంధనమును నే 
ను నిట౯ గొంతయె యైనను, గనియే యుండందగునం చుం4గడుందలంచెమది౯, 

తే, ఆట్లు బ్రహ్మో స్తవీర్యంబు 4 నాతంజెంచి 

త్ణమె తద్భంధనం బుండుం4గాని యవల 

* ఆవధ్య కం తస్యక చే స్సృమిోక్ష్య- అనిమా, 



సుందరకాండము ౨ రో౮ నర్షము, విగ్ 

నదలునని పూర్వమే పద4భవు(డు తనకు 

నిచ్చియున్నట్టివరమును + నెలిం దలంచి. ర౨౪ 1910 

క. వనజజునాజ్ఞను శిరమున, గొని బద్ధుండయ్యె; మణీ యు 4 గోంయలలోమే 

టినిగాం దన్నాం దలంపం, జనుళ క్రి క్ష గన్నవానుమ + స్మరియించె నిటుల్. 

GX *వనయవామిత్రు,ని మ్రింగం, జనినదిమొద లానముహే హాంద్ర+ కతకధ్భతులును నౌ 

యనిలుండు గొకుచునున్నా, రనయము నజ్లాట నిష్పుశడ స్త మిది తగ౯. 

క. ననుబంధీంచిన నేభయుమును గలుగదు నాకు; దనుజముఖ్యు లివుడు గ 

ట్లిన నాకు గుణముగ నె యది, వినుతిం గాంచెడిని దనుజ4వీకునితోడ౯. ఈర 

కే, నేను మాట్లాడంగల్లు న4క్తైనుగానం 

బట్టుకొందుకుగాక మూ 4 పులు నన్ను; 

ననుచుం బరవీరవాంతేయాశ4వానుము చి త్త 

మందు గృతర్టింబు నెంచి చే4యలోలపనిని. ర్మ 1914 

ఉ. ఆరసి చేయుశేర్పణి యె + యొటను జేన్టలుదక్కి యంత నా 

వీళులు రాతసుల్ తనను 4 వింతగ బలి నిబట్జి సీతింజే 

కూరుచునట్ట భామలను 4 గొంకుచునే చేవఠంపయిోానం గా 

మాకతనూోనుం డా రెం దన4మాననసరధీకిని దోంపకేయుచు౯. ౮౬ 1915. 

ఉ. ఆరిపునూదను౯ గపీగ ణా ధిపుని౯ గత చేష్టునిక నుహో 

దీరునిం గాంచి రాతుసులు 4 ఫ్రీ దృగతి౯ా కణివల్క_ముల్ తళా 

భూరువాచీరముల్ పెనచి 4 ప్రారదుగం ద్రాళ్లంగం జేసి కట్టి: రా 

మారుతి రాతుసేంద్వు( కభిశమాని కుతూవాల'మొప్ప నన్ని క౯. ve 1916 

క. కనకుండండనుచు నిశ్చయ, మునొందుచు౯ ఏరవె వె రిశముఖ్యులు పూన్మి_కా 

దనుట్టుటకు౯ బలమును, గొని కనబల మెటుంగ లేక 4 కొట్టుటకు వుదిక, 

ఆ- సన్మతించియుండే; + సరభ సముగ నిట్లు వీర్టివంతు హనుమ + గ్రారర్ట మొప్ప 

వల్క_,మునను గట్ట + బ్రహ్మస్త మా మాకని, విడిచే ముజొకవన్య4ఏతతి చేప. రర 

ఆ. బంధనమ్మ చేయ థి బ్రహ ప్రుబంధంబు, నిలువ దించు శేని + చెలియరైరి 

వార; లంతలోన థీ ఏ్రుం డయిఫ్టింద్రజి, శ్రచట నిట్టు వాన4రాధిపుండు. 

క తరుచీరబద్ధు(డట౯్, సరసిజభ వు నృస్త్రము క్తి 4 సత్వరమే కాం 

చి రహి౯ వ బుంచుటః గన్గొని, పరమ్శొన్తు ౦బెద్ది యితరశపరికరబద్దుక. రోగా 

కే, కాను బంధింపదనియెంచి 4+ మానసమున 

నక్కటా! నొప్పపనిచేసీ + యది నిరర్థ 

1 వ్యాఖ్యానా భి పాయ మిట నూచికేము, 2 ఆస బంధ సృచాన్యం హీ నబంధ మనువ ర్త 

"కే.అనిమూ . 
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296 ఆంధ్ర క్రీమద్రా మాూయణము 

కముగ ననుటను జూడంగం4గలి” వీలు 

మంక్రగతుల నెటుంగరు + మాటలేల. ౫౦౪ 1921 

సీ బహాస మోరీతిం 4 బతివాతమెనచోం దరువాత మటొకయ 4 స్తం బు కార్య JH Ww ర్లు (ళ్ 
మొనరింపంజాల దింకకాకసారి దానిచే వై చిననదియుకు 4 బఎనియొన శక 

దశ్లాట నించణీశయందును సంకయ ముంకురించిన దని 4 యా ర్రినొందె: 
4 భో న చి ఇ హనుమంతుండట్లు బ్ర*+ హ్లాసము కుండయ్యు దనుజులు బంధించి 4 తన్నులాగు 

కే. కొనుచు బోవుట నది తన్ను6 € గొంచెమేని 
విడిచిన శైంచండ య్య; నా4వెడంగుదనుజు 

లంత నాక 'కివీరుని 4 నతుల కాహ్ల 

ముష్టి ఘాత౦బులకా గొట్టి + ముదముమోజణి, ౫౩ [పపం 

క్ర దను జేంద్రుండై న రావణు, ననుపమమగుసింవావీఠ 4 మలరు నెచట న 
వ్వనచరు నచటికి నీడుచు, కొనిచని; రావిడప దనుజ 4+కుంజరుం డెలమి౯. 

తే, "అ, స్రుబంధవిము క్తుండై $ యవుడు భూజ = 
చీరనూ త నిబదుండె + చేవ లుడిగి 

(WJ 6% a లు 
యున్నగురుబలు. బావని + సన్ను తాత్తు 
సగణు:డై యున్నదానన4స త్తమునరు. గోర 1924 

క, కనంబఆచెె ను త్తకరివిధృమున బద్ధుండై నష్ట వగ4ముఖ్యు నతని గై 
కొనిపోయి రాశుసులు తము, దను జేంద్రు,ని కగకుజు చిది 4 తత్స భ్యులొగి౯ా, 

క ఎవండీతం డెవరివాండగు, నెవండనుపలగవచ్చె నిందు 4 నేపనియొ యిటం 
చవిరళ ముగం దమలోం చా,ము వరుసంగాం జెప్పుకొనిరిశిమునుమును; పిదపక౯, 

క. చంవుండు కాల్పుండు తమిభి,జ్నింపుండు వీని నని మించుశినుకల నచటకా 
దెంవునం జెప్పుకొనిరి వా,రింపంగ రానట్టివివిధ4రీతుల దనుజుల్. ౫౭ [927 

సీ, అంతమవోత్ముం డళ+య్యునిలనూనుండు త్వరితముగ మాక్షముడాంటి4శయమరవె రి 
విభుపా దతలమున 4 వెలయు చున్న ట్టియాపరిచార నృద్ధులం + బరమరత్న 
ఖభూవీతతద్దృవాం+బును గాంచె; మహీత కేజశ్ళాలి రాతసళస తము౦డు 
వికృత సాపదనుజ$ వీరు లిట్టటు లీడు నూరకున్నకవీం ద్రు 4మారుతీం గనం, 

"లే. గవియు. చేజోబలంబులం గాల్ వెలుంగు 

భాస్కరునిబోలి భాసిల్లు4వాని రావ 

గానురునిం గాంచె; నంతట 4+ ననురపతియు. 
శ్రోధసంవ  ర్రితారుణా+4తముం డయి యపుడు, ౬౦; 1938 

క, వనచరు వా ర్హలనడుగం,గ నచటికులశీలవృద్ధ$ గణముల చెలం 
చం 

1 ష్యదక్శయ కేశ మవోబలతి రం హరి ప్కవీఠం సగణాయ రాదే -ఆని మూ. 



నుందరకాండము = రొ సర్లము. ర్రీర్తిణ] 

గని యాజ్ఞ చేస; వారా, హనుమంతుని గాంచి యిట్టు4లనిరి క్ర మము గాకా. 

వే. చేయవచ్చినపని యే మొ 4$ యోూయెకకెన 

దిపుడు నినుంబ౦పి నారొ యి దెల్ల( జెవుమె 

యనిన 'నుగ్మీవ్రుదూత న4న్నతండు పనుప 

వచ్చినాండ నటంచొగిం. + బర్మా నంత, ౬ 1930 

నలువదియెనిమిదవ సర్లము సంపూర్ణ ము. 

రగ -వ సర్లము, 

యులు వానుమంతు (డు రానణుని 'కేజో వి కేషములం జాచి 'మెచ్చుకొనుట. చుశా 

క. భీమపరా కృముం డగునా, సామోరియు రావణుండు + సపదమునం దు 

డామగతినుండి నన్నిట, కీదూడ్కి 0౦ దేఠం బంపోనే యని మదిలో౯. ౪ 

క. ఇరుకంది యుగ కోప, స్ఫురణంబున దామ్రదృష్టి+వాలయంగ నతనిం 

బరికించె; రావణుండును, వరముకాలంకృతమయి + భాసురమగుచుక్. ౧ 

క, వెల లేక కనకమయమె, యల రెడుమకుటమును దాప్సీ 4+ యతులద్యుతులక 

దళుకాత్తుచుం డె: వజ, పు) శలాకముల6 గూర్పంబడుచు $ జారుతరములై. 

ఏ, మణిమయంబులునయి 4 మనసునే గల్పింపంబడినయట్లు విచిత్ర పరిణతి (గను 

భర్తమయామూల్య్ర4బవాభౌ వమణంబులందాల్చియొప్పుచు నుం డె; +దనుజవిభుండు 

పట్టున స్తము వమాలన్ట+పరిమాణ రహి తంబు. గట్టి ర _కచ్చాయ' 4 గలిగియున్న 

చందనంబు నలంది 4 భానగుతరంబులు. జిత్రంబులునునయి 4 చెల్యుమోొణు 

చున్నకస్తూరి కా4ద్య్భ్ధరుతరర చనల మెండుగా౧గ నలందిశయుం డె; వివృత 

"బే. ములయి చూడంగ నొప్పుచుం 4 గలితర క 

వర్ణనయనం౦బు లొప్పంగ 4+ భయదములయి 

వెలసి తీక్షమహాదంప్థ్ర/ 4 లొలయం బెదవు 

లై చ్రేలాడనున్నశీ (క్హాలి దనర. ౫ 1984 

కే, పలువిధము లౌచుం హ్రారంబులు నగుమృగములనుగూడి4పాలు చుశీఖరపరి 

కులు గలమందరభూ ధ్రము, వలె వెలుంగు చుం చేజమొప్ప+ఫాసిలుచుండెళ౯. 

శే, మతీయు నీలాంజనచయం బుశమాడ్కి ౬ దనువు 

వెలయ వతేంబునక బూర్జ +విధునిరీతి 

మా  శ్రికావృశరత్ననసు+మండితమగు 

వరమున నబలాకమే+ఘాభు ౬ డగుచు. ౭ 1936 

] హఠళ్యళస్య దూత స్పకాళా దవా మాగతోస్మి-ఆనియా, పత్వ్యు మాణసంగృవో యం- 

అనివ్యాఖ్య. ఇది ప్రాయికముగా వాల్మీకిపద్ధతి. ముందు జకగ బోవు పృసయోమును సంగ్రహించి 

చెప్పి యావల దానివి స్టరించుట కవిసమయమని గ్రహింపు, 
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er . అలరాలె, నాకనిశవా స్తముల్ బద్ధ కేయూరంబులయి చందథనో _కమమునం 

బూయంగాంబడి కుచిం 4 + బొల్బున fox నములు తేనశార బలమని 4 చారుణశం 

జమ స్తకప ంచకశమండితఫణివలెం జెలంగుఛునుంజెను; 4 జి త్రమగు చు 

రత్న సంయోగవి+రాజితంబయి యు తమా స్తరణోవే వేత 4 మగుచు గొప్ప 

"లే, 2 దై నస్ఫాటికవీఠంబు+నం దుం నూరు 

ర 

చుండి యొప్పారుచుండెను; + నురుతరముగం 
గాంతిం బొల్చ్బునలంకృతుల్ 4 గాల జూవు 

రచులం దాలిచి చుట్టును 4 బ్రృామద లెల్ల, ౧౦ 1981 

కొలుచుచు పీచుచు నుండిరి:, వెలసెడుమంత్రృములశతత్వ(విధములనెల్లం 
గబలయ నెజింగిన యామం,త్రులు బలదర్చితులు సన్మశతులు వ్రీతిమెయి౯. 

సే దుర్గ ర, నికుంభులును, బ్రవా4స్తుందు మణి యు 

ర్, 

క, 

క 

నమ్మహో పార్మువ్టం డనునల్వు 4 రవులభో కిం 

దనకు. జుట్టును నుండ సం4ద్రములు నాల్లు 

నొవరించిన లోకము 4 టుమరి యత:దడు. ౧౧ 1080 

చారలతో సల్లాపము, లారభటిం జేయు చుండే 4 నాతండు మజియు౯ 

జేరువనె మంత్రవిదులై , సారమనీవలం జెలంగు4+సచిన్ర లెతేరులుకా, ౧౨౪ 

తనుఃగాల్వ దివిజయుతుం డై, తనరా రెడునింద్రుటోలి థీ తగవిలసిళ్లై౯; 

గనక మయా స్తరణంబునల దను వసి కచ్బాయ వెలు. గ 4 దర్పమువెంగకా, 

మేరువశిఖరంబునం గడు, వారియుతం ఖై ననూత్న4వారిదమువల౯ 

దారుణ లేజంబునం దగు, నారావసవిభోనిం జూచె 4 హనుమయు నంత. 

త్తే, భీమెవి కృము లగుభటుల్ + వీడనంబు 
దన్ను నొందంగ జేయుచు 4 నున్ననపుడు 

విస్తయావిష్హ చిత్తుండై. + వేయివిధము 
లను సురారిపతిం జక్క_4గ౫నియె నచట. ౧౫ 1943 

. వానునుయు దీ ప్పతేజసుని 4 నాదనుచేకునిం జూచి యాత్ర నౌ 

తని కటు తేజ మొప్పుటకుం + దద్దయు విస న్మయ మొప్ప నెంచే; నీ 
దనుజునిరూప మద్భుతము + భె థై కృబలద్యుకు లట్టి వే యగు ౯ 

ఘనతరలక్ణంబులు తథగం బొలు పొంచెడువీని మేనున౯. ౧౬౪ 1944 

, బిరా! యీతీనివై భన, మేరీతిం బొగడవచ్చు + నితం డివ్వుడు తా 

నారయక యొనర్శ్చినయీ, భూరితీరాధర్య వెన్నం4బోయినగుకువా, ౧౭ 

ఆ 

1 పంచశీన్లై రివోర గై 8-అనిమా, పెద్దపడగగల పాముని యర్థము చెప్పూ వారు కొందజుగలరు. 

వారికిట నీళ్లో కమున నాయర్థము తప్పని తో (పకమానదు, 
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క, "బ్రిత(డిడి యొనరుపకుండిన, దితిజుల కేకాదు సర్వ+దినిజుల కితంకో 
పతీయగు నింద్ర్రునినేలంగ, హితీశ క్రి జెలంగు; మజీయు 4 నీశం డెఫుడుక౯. 

సీ, భయదముల్ పరులకు 4 బాధను గల్లించునవియు నింద్భమ్మ్హుల +నై నదుష్ట 

కార్యముల్ పెక్కు_లు 4 గావించి మున్నా(డు కాన నీతనిం గని 4 దానవామ 
రులు సర్వ్టలోకులు 4 గలవిలపాటొండది యున్నారు కోపంబు 4+ నొందునేని 

యోాతీ(డు జగమల్ల 4 నేకసాగరమయంబుగం చేయంజాలనం4చొగి. దలరచె; 

కే. మతివిభవ మొస్పృనావాను4మంతుం డిట్టు 
లమిత బేజంబునం దగు4నట్టిరావ 

ణాసురుంజూచి తత్స) భా+వాదు లెల్ల 

దలంచి చింతించెం బెక్కు_ఛభం4గుల మనమున. ౨౦౮ 1017 

నలువదితొమివవ సరము సంపూర్తము. 
క్ గ ణ 

౫*%ం =వ సర్లము. 

=ందుచ్ట- హనుమ ద్కావణంల సంభాషణము. శయం 

25, సరుతర బావుండును లో, కరావణుండునై నపం_క్షికంకు(డు కోపో 

ద్దురత౯ వింగాత్వు. బురో,ధ ర ణిస్థితు దీ వ్ర లేజుం 4 దత్క_వివర్యుక౯, ౧౪4 
4 

చ. వానువును గాంచి సంశయవా4 తొత్తుండునై మును నేను శంకశా 

ద్రిని బెకలించి యెత్తుతతిం 4 దీవరుడావిలమా నసంబుతో 

నను శపీయించినట్టి యల4$నందిమ హోత్తుండు తానె మూపుకం 

బున కిటువంటికూపమును 4 బూని తగం జనుదెంచె నేమొకో. ౨ 1949 

తే, అట్టుకాకున్నచో నస్సు రాధి పుండగు 
బాణుండే యీవిధంబున 4 వాన రాక్స్ 

తిని ధరించి వురంబును $ గ నెడు వేడ్క. 

వచ్చినా-ండెమొ యని యెంచె 4 స్వాంతమందు. 3 1950 

క, అని దనుజేళుడు రోషం,బున నేత్తము లెజ్బంబాజ + ముఖ్యసచివుః డై 

తనరారుప్రవాస్తుని గని, యనియెను గాలోచితమగునట్టివిధమునక = ౩3౪ 

కక్ అర్థ వంతంబగు+నట్టిరీతిని, నీదురాత్తుని నడుగు మే4య వనినుండి 

వచ్చితి నీవు? నాశవరనగరంబున కెవండునినుం బంసె 4 నీయశోక 

వనము బెౌడొనరింప4వలసీనపని యేమి? దనుజాంగనల నేల 4 *తేగనిరీతి 

బెడరించిశి, వని నీ4(వదయత నీభంగి; మజియును బరదుగ్ష4మమగు నాదు 

1 స్యా దయం సుకలోకస్య సళక్తస్యాపీ రశీనా-అనిమా. 2 సింగామం పుకత స్థ తమ్ 

ఇనివమదూ, లె దురాతా పృచ్చ్యళ" మేషష-అనిమూ*, 4 రాషనసీనాం చ శక నే.ఆనిమూలము 
—E చ 
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తే, పురికి నితండెలవచ్చెనో 4 దురమొనరుపం 
గారణంబేమొ? యని ఏనిం 4 గవీ దు రాము 
నడుగుమని యాజ్ఞ చేసె ని+ట్టధిపుండనిన 
నా ప్రవాస్తు(డు విని యని4లాత్త జుం గని. ౬౮ 10న 

క. "వనచర! యూటిడిలంజను., గనుదువు గాకీవు శుభము 4 గాంచకుము భయం 
బును; నీరావణునగరం,బునకు నినుం బంవీనాండె 4 పురుహూతుండుకా, ౭ 

తే, *ఉన్నదున్నట్లు పలుకుము + నిన్ను విడిచి 
పంపెదను ఛీతిమాను: మోశ4ప త్రనమును 
యము వరుణ, ధననాధులం 4+ దరయ నొక 
డనుప వేగులవాండవై 4 తేనువు దీని రా 1954 

క. ధరియించి చొచ్చితినా యో, వారివక! నిశ్చయముపల్కు+మౌా విమ్షుండే 
యరియగురావణునిక్ సం,గరమున నె జయింపంగోరి 4 కడంకమెయినినుకా, బా 

క. పనివినవాణడా, యెవరేం బనిపీన నీకించుశేనిశభయమువలదు క 
ల్లినది వచింపుము, కన నీతనువే కవితనువుగాని + తతీంబరయకా. ౧౦ 1956 
ఈనీ కేజస్స్సురణము, వానరులకు. గల్లదుసుము; + వచ్చినరీతికా 
జూనుగ నిజంబుపల్కుము, వానర! విడిపింతు నీన్ను 6 భయము గనకుమా. 

క, అన్ఫతము వెప్పితివా యోవనచర; ప్రాణములు నిన్ను 4 వదలు౯ నీవే 
దనుజపురంబును జొచ్చినం బనియేమో దానినై నం 6 బల్కుము మాతోక౯, 

క, ఉఅనుచుం ద్ర వాస్తు? డడిగిన, దను జేం ద్రునిం బం కికంకుం 4 దాం గని పతిశె౯ 
విను మిం దృథనదవరుణుల్కకు నేను నొక్క_నికీంగాను 4 గూఢ చరుండకా, ౧౨౪ 

క. ధనపతితో సఖ్యము నాకును లేనే లేదు దనుజ4కుంజర! వినుమా 
5్వనజాశూ(డు నన్ని చటికిం, బనుపణగ లే చేను జాతిశవానరుడనె నూ. ౧౩౪ 
వనచరుడనె యె యిచటికి?, జనుచెంచితి వేజుగాదు; 4 సకలదనుజనా 
ధుని నిన్ను(గనుట దుర్గ భామని విని నినుళ జూచువేడ్క. 4 నాత్శం బొదలంగ౯, 

క, వనభాంగము. గావించితి, దనుజులు బలశాలు రొక్క_+తలంపున నాతో 
ననిచేయవచ్చి "చేనును, దనుసంర తీణమువొఆక్రు 4 దనుజులతోడళ౯ా, ౧౫ 

లే యుద్ధ మొనరించినాండ మ4జొక్క కోర్మి 
గాదు; నన్నును బంధిరిప 4 నాదితేయ 

UK 

[ని 

1 సమాశ్వని హీ ఛద్కం తే నఫీః కార్యా క్వయాకే_ఆనిమా. 2 మాభూ "లే భయం 
వానకమోతమ్యసే-ఆనిమూ. 8 అథవా యిన్నిమిత్తం తే వవేశో రానణాలయే-అనిమా. క తచా 
రత గణేశ్వరమ్ - ఆనిమా. ప్కవాస్తుని నిర్ణ మ్యముచేసి రావణునితో. బక్కె_నని దీనిభావము. 
5 విళ్ణునా నాని, చోదికే8-ఆనిమా. నీననుకొనువిష్ణువు నన్నంపలేదు. నీవినాశళనము గోరి మనుష్య 
రూపమును దాల్చినరామునిబరిటనని మారులిఖాపము. 



సుందరకాండము = గిం సర్లము, 4 బిర్ర! 

దానవుల కే నళక్యము + దాన వేంద్ర 
యావరము ద్రైవ్మూవలననె 4 యేునుగంటి. ౧౬౪ 

క. నీకునువలెనే బ్రహ్మయ్య నాకుం గరుణించె దనుజ4 నాయక్ నన్నుళ౯ా 
శ్రాకటవిభవునిం గనందగు, నేకరణినినై శ వకుము + నీవచుణమునక. ౧౭ 

ఆ. *అజునియ(స్ర్రమునకు 4 ననిం జిక్కి బంధింపం 

బడిలీ; సన్ను దనుడథభటులు గట్ల 

గానె య(స్ర్రుబలము + క దలిపోయను రాజ 

కార్య మొకండు నాకు 4 గలదుగాన. ౧౮ 

చ, అది నెజివేర్ప నీకడకు 4 నల్లన వచ్చితి భూరి తేజుండై 
భొద లెడు రామచంద్రు,నకు + భూధరమాలికి దూత నంచు న 

న్నెదం దలపోయంగాంజను న+హీనపరా క్రమ: 2నీకు వేలుగూ 

ర్పందగు మదు కి దిని. గడు4భవ్యము నీవిపుడాలకింపుమూా. ౧౯ 1961) 

వంబదియవ నర్లము సంపూర్ణ ము, 

1963 

19౧0 

#0౧ శ్ వ్ సర్లము. 

ంధ్రురు హనుమంతుడు రావణునకు. గర్హవ్య ముపడేశించుట. శ్రుత్తుం- 

క, వనచరతిలకుండు సత్వంబున నొప్పెడుమారు కేంద్ర 4వుత్రుండు బలకొ 

నిని 'రావణుం గని హాచ్చరి,కను నర్థము మిగుల గల్లణగా నిట్టనియె౯. 

శే. నేను సు గీ వ్రుసం దేశ + మూని నీగృ 

హాంబునకు వచ్చినాండ నోీయసురనాథ 

నీసహోదరుం డాకవీ4నేశత తనదు 

కుశలమును జెప్పుమనియె నీ4కుం. దమిమోణి. ౨ 10౧౬ 

కె, నీదసపహోదరుండు కవి నేతే మహాత్తుండు వాలితమ్థుం డ 

త్యాదృతిధర్శ్యయు క్షమయి $ యర యుతేంబయి కయిందుమిోూాంవ స 

వాదము నీయనాపలుకు 4+ ముందుగ నీకెజింగింపుముంచు నా 

తోం దమిం జెప్పిపంపెం బరి4తోవమున౯ వినవయ్యి చెప్పె. 3 1969 

క. కరితురగస్యందన చయ,పరివృతు.( డై దశరథుండ సంశీబరంగునృపవుండీ 

ధరనుండె; జనులకాతండు, పరికింపతంల దండ్తివలెనె 4 బంధువుసుమ్మా. ర 

క. సురపలిసముకాంగియుతుం, చరయ గరుణార్హ )చిత్తు4డగు; నాతోనికిక్లా 

వరవుత్రుండు మహాభుజుం డురులేజుండు రాజ కార్ట4సో కావుండుక. ర 

1 విముశో హ్యాహ మస్తేణ రాక్షసై స లిపీడికః-ఆనిమూ. బ్రృహాస్తస్య సాధ నాంతరాస 

వాత్వార్ -ఆనివ్యాఖ్య- 2 వథ్యమిదం చభో-అవిమూ. కి సహోదరకబ్దము రెందుతౌవులను శవాల 

మున నేయాన్నద్కి 4 ఇవా చౌము త చ తమకు-ఆనియా. 
ఉగ 



ర్తి ఆంధ శ్రీమద్రామాయణము 

లే. 

లల 

జనకునకుం ఛీయుండొరామనాముం డుదయించె నతండు 4 నుహీ పుని యాజ్ఞ కా 
గొని పుకివెలువడి ధర్యం, బనుమార్లము న్మాకృయించి 4 యనుజనితోడ౯ ౫ 

. కాంతతోడ దండ4కావనమునుజేరె, జనకు డనెడుభాప4స త్తమునకు( 
దనయయయి సకివ4శయు రాముభార్యయు, నై నసీత యావ4నాంతీరమున, 

. కొనయడకుండెను; రాముం, డనుజునితో నామెవెదకు+ నాళను వికిగం 
బున దిరిగి బుశ్యమరాశకా, ద్రిని గలస్ముోవుం జేరెం) 4 చేంకువమిజు౯,౮ 
వనచరనాయకుం డతని4భారను దా వెదకింపంగా, బ్రతి 
జ్ఞను బొనకించె రాఘవుండు + సత్వర మాతని రాజ్యులమ్మీ వ 
చ్చునటులు చేయువా(డ నను+చు౯ శపథంబును జేసె; నంత రా 
_ట్రనయుండు శాఘనవుండు ప్రవిశదారణమందు వధించి వాలిని౯. ౯ 1975 

. “వాలి నిట్లుచంవి 4 వనచరభల్లూక 

ఏితతి కినతనూజుం 4 బతిగ నప్పు 

పట్ట భద్రు,6 జే సెం; + బ్లవగ నాధ్టుండు నాలి 

యట్టవాండొ మున్నె 4 యజుంగుదుగద. ౧౦౪4 1976 

శ్రీరాముం డవ్వాలిని, ఘోరశరం బొండువై చి 4 కూలిఇ; వినుమా 
వారిజమితే జు డట దు,ర్వారవచస్కుండు గాన 4 వె దేపిం గన౯. ౧౧౪ 
మనమున నాతురపడుచుక్, వనచనులను నాల్లుదెసల 4 వరుస వెదకంబం 
పెను: నూద్ట్ర వేలులతేలుగను గూడుచుం బోయి వారు 4 కలయంగ చెసలక౯, 
పాతాళంబున దివమున, భాకీలమున సీత వెదకయ4బూనికి; వార 
త్యాతతబల శాలురు వీఖ్యాతజవో వేతులునయి + యలరుదురు సుమి. ౧౩ 
వారివీరు లడ్డు లేకయె, తికుగం జాలుదురు వె న లేయసములుగా 
సరివత్తు రందు( గొందజు, మరుత్తునకు: డాన వేం ద్రశీమరుదథిపునకు౯ా. ౧౪ 
పెరసపుక్తుండ నాదగు, వేరు వానుముయంచు నలకుం 4 బృథ్విని; చేను౯ 
శ్రీ రాముపళ్నికాఆ శే, వారిధి కతయోజనముల4వట కోడుదానిక. ౧౫ 1991 

చాంటి జానకీ నెలమిని 4 దర్శన ం౦బు 

చేయంగాంగోది యిటకు వచ్చితిని నీదు 
సద్భమున సంచరించుచు 4 జనకతనయం 
గాంచినాయ నద్భష్టంబు 4 గలుగుకొతన. ౧౬ [982 
ఆవిషయం బల్ల 4 నట్టుండ(గా నిమ్ము, సాస్త ముల్ చక్కలా 4 సంగృహీంచి 
వానిథర్శంబుల4వరుస నెజింగినవాండవు తపమును + వ్రృళతముగాంగ 
నాచరించినవాంక + “వాశపంటే నిన్ను గ్రహీయించె ననిచెప్పం గాం దగుదువు 
'ప్రాజ్ఞతముండవ్చ + పరమపీపండవు నీవగుదువు ధర్శశనిరతింగన్న 

1 త్వయా విజ్ఞాక పూర్వ ళ్ళ వాలీ వానరపుంగవః-అనిమూ. 2 తపఃకృతపరి గ్ర, వః- అనిమాం 
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చే. నీవె పరకాంతలనుబట్టి 4 యీోవిధమున( 

 జెజనుబెట్టుట తగదు నూ; 4 త నొరుల 

నపహరించె డుకృత్యమ్యు 4 లఖలధర్త్య 

ములవిరుద్టము లై న విథయ్యిల ననిశము. ౧౭ 1088 

సధర్మ విరుష్ధక్ళ+కేస్టింబులు సుఖహేతువులుగ నుండినయజూలుం 4 బలుకు లేల 

"తనదు చేమ యవి 4 యట్టివిగాకయే బవాషీపాయం౦బుల 4 బ్రబలంజేయు 

నవియగు, నెశ్తున 4 నవాగ్టనికిం బరిహారంబు చెయంగ 4 నాన నదవొ 

మొదటి కే మోసంబు 4 ముందుగంజేయును నిట్రైకార్యం బులః 4 బట్టుపట్టి 

కే, యిలను నీవంటిబుదిమం4తులు తగంగ6 

చేయంబూనను; నోకెట్లు 4 చేయు వోని 

నందువో రశాముకోపంబు + ననుసరించి 

తాను లక్ష్ముణు( డాగృహా 4 మూని యనిని. ౧౮౪ “1964 

క, పరఃగించుదుర్ని వారక, క్రరసికరా గృమున నిల్వ+ళ కు కుళవరు! ని 

ర్షరులందు నసురులందును;, నురవే రిగణేశ! వినుము + జోణినదెందుకా. ౧౯ 

క్ రామున క ప్రియ మొనరిచి, యేమాడి, సుఖంబునొంద 4 నెంచునతండు లే 

డీవవాట విషము; గనుక నె, యీమొటం జెప్పు మనియ 4 నినజుండు నీళో౯. 

క, ఈరీతిం బ్రవర్షిల్లిన, శ్రీరామునిసా ధి నీవు + చెజం బెట్టినయిా 

ఘోరాఘము. బ్రా చాక గ్రాతమును, దూరముగాంబోవంటాజ+దోలుచుముజ
ియుక౯. 

కే. ఇప్పుకున్నమైశ్వర్యంబు 4 నికు నిలిపి 

మోంద శుభ ఏ చ్చు గావున 4 ములు నీకు 

గలుగం జేయును జుమ్ము ప్రీ( కాలములను 

ధర్మ వుకుహార్షదం బగా 4 ఇ దల(పు దీని, ౨౧ 
i988 

క. తలపోసి శామునకు నా, లలనామణి నిమ్ము? చే ని|ిలాతేనయను దొం 

గిలి తెచ్చి నాడ నని యొటు, పలుకంగల ౧ 'ననెదచే మొ 4వ ప్రమదా మణినికా. 

చ, కనుంగొనినాండ వానరని4$కాయసుదుర్గ భమైనసీత ద 

ర్శన మటు నాకు లై; నింక 4 డానకినిం నొనిపోవంగూడ చే 

యనియెద వేమొ, మూందివని 4+ కారఘురాముండె కర్త, నాకు న 

ప్పని యొనరింప నాజ్ఞయును 4 భానుకులినుం డొసంగశేదునూ. ౨౨ 1990 

క, కనుగాంటి వైన నావళృమున నున్నమహీజు రామకమూూ ర్తి య టేరీ 

తిని నొనిపోగలండని నీ, వనుదువొయేమో మదాశ4యంబును వినుమా. 

* నహి ధర్మ విరుద్ధేరు-ఆను సాథ్మ్హో క మునకు వ్యాఖ్యాక కర్తలు (వ్రానీనయర్థ ముంతేయా వీపడ్య 

చున౬ గలదని యొజుంగందగుం 
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క. కనినాండ శోకవివశా,త, ను సీతను నీవు తెచ్చి 4 తగ నీవశమం 

దునుచుకొనినట్లు తలంచితి, ననూనపంచాస్య భుజగి 4 యటుతలంపవు సూ, ౨౩ 

శే, భయదపిషసంయుతాన్న మె+బ్భంగినై న 
జీర్ణ మగునట్టు "లెవరును 4+ చేయం జాల 

నట్టు లీసాధ్గ నసురులు 4 నమరవరులు 
నైన దక్కించుకొన(జాల + రసురనాథ! ౨౮ 1993 

క, శ్రమపడి వేసితివిగద త,పము ధర్మము లెన్నొా చేయం + వాల్పడితివి నీ 
వమరారినాథ ' నానిఫ,లముగొో నోందితివి నీభఫ4లము జీవికము౯. ౨౪౪ 1901 

ఆ, అట్టిదాని( బోవ్రు4నట్లువేయుట న్యాయ్య;,మగు నె నాయవధ్యశ4మైన యాయు 

వంత మొందు కొట్టా 4 యనియెదవేమొ నీ, వలఘుతీరతపంబు 4 లాచరించి. 

క కనినాండ వవధ్యక్వం,బును దేవాసురుల చేత 46 బొలియకయుండ౯ 
భన కారణ మొక్కటే నిన్ననిం జంపంగలదు నిశ్చశయంబుగ వినుమా, ౨౬ 

క, కారణ మదియేమోయని, యారయం బనిలేదు వనచ+రాఫీకుందే 

యా, రావసుండ సుకుండుదను, జారియు. గాండతండు కాండు4శ్రయయు:డు వినుమా. 

క దనుజుండు గంధర్వుండు కా డనూనపణిగాండు నీకు 4 నని మరణంబుక్ 

గనకుండ చెనవరియారిచి, కనీనాండవొ వరముకాండు4గా యం దెవండుకా, ౨౭ 

క, దనుజేంద్ర! యట్టిసు గ్రీ,వునిచే మృతిగయనకయుండం 4 బోలునె ప్రాణా 
భిని నిల్పుకొనండాలుదె, యని తనలో శాస్త్రములను 4 నౌరసి యంతే౯, ౨౭ 

కీసమాాలిక : 

మునుచేను బూన్మిడే+సినమపహాధర్శ్యంబు: గాపాడకుండునా 4 గాఢధర్శ 
ఫల, మధర్శ ౦బున6 4 గలుగుఫలంబు 0 నొక్కి గాంగం గూడుటశగల, ధర, 

ఫలముచే నొత్త కు + విలయంబు మెజిధర్తఫలముచే నాత్మ్శకు 4 భ్రృము దని 
గలుగలహాడునటం చుం + దలంచి యం దాద్యనిక ల్పము గలే చేశశిరుగద చెడు 

నర్భ ముగల్లనిశట్టనియెం బావని, ధర పలమాపసుఖముది 4 కలియచెపుడ 

ధర్ ఫలంబులీో, +3 ఏతీయమగువీక ల్పము నాడ నెందోను 4 నమర దనెడు 

1 ఈఘట్టమునం దంతటను మూలతే త్వ్వార్థయాప వ్యాఖ్యా నాకము గలదని యెణుంగనగు. 

౨ నతు ధరోప పనంవోర మధర్యఫ భలసంహిత మక్, కజేవస్టల మేతి ధక కృళ్చాధర్మ నాశనః - ఆనిమా, 

దీనికి వ్యాఖ్యా తేలు చక్క నియర్ణమును శ్రా నీర. ఆయ్యమే యిట పస మాలిక చే సమ్మ గృయగ చెలు 
పంబడీనది వాలీ కిథావ మిదగునో కాదో యనుళంక వ్యాఖ్యా నార మెటుంగ (దగినవారికిం గల్బదు. 

ఈయర్థ మే క విసమతీము. ముక్క. స్యముక్కార్డ 2 -అనుపామరో క్షి ననుసరించి యర్థము వెప్పిన నించే 

స్వారస్యములేదు. వేదసారము రామాయణమని చెప్పుట యిట్టిగంఫీరార్ళ ములు గలుగుటచేతనే గాని 
కథ చెప్పినందున6 గాదని యొటుంగయదగు. వ్యా సనూ, తౌదులు భాష్యుక రలసా యమునే తెలియ( 

దగినవి, లేకున్న నవెంతయుపరూగించునో యందబకు చెలిని యేయుండును. 



లే, 

కం 

ర్ 

వా 

సుందరకాండము = శో౧ నర్లము, 5 

నర్ధంబుగల్ల ని(ట్లనియెను మజీ యును; ధర్యమె త్తజినై న + ధర్శఫలము 

నేపొందుంగాని యం+చేరీతినై న నాధర్శంబు బాధింప4 దలంప దళ్లై 

యాయధర్మపలంబు 4 నాధ ర్కఫలముతోం. గలియక తనుందా నె4కలియంగోరు: 

ధర్య మధర్మము: + దగ నాళమొనరింపకుండునా యనుళంక + నొందకుండ 

నింకను నిట్లనిళయెను బూ ర్వకృతభర్య మద్వుతనాధర్శ 4 మంత మొందం 

గాంజేయ దారీతి(ం *$ గాన ధర్మము ధర్మమును నొక మొనరింపననుట నిజము 

ఏవులవుణ్య ఫలంబు 4 వేడుకమైం బొంది యవ్వల నయ్య్టీధ$ర్తా త్రేఫలము 

ననుభవంబునకు వచ్చునుగాక ముందఆ ననుభావమును బోవు+నట్లు పలికె 

ధర్మపులం బెల్లం 4 దమిమోజణి ననుభవీంపంబడి య నధ ర్మశీఫలమె యింక 

ననుభవింపల నున్నశదదియును వేగమే యనుభవింపంగల 4 వరయ నిజము 

ధర్మమును గోరకున్నని+ త్తజిని మోందం 

బడిన 'కార్యంబుం జూడు, రా4థముండు మనువష్టి 

మాత్రు డని తలపోయకు 4 మహిపుండాతం 

డొక్క_ండే జనస్థానమం4దొప్పువారి. ౨౯౪ 000 

. దనుజుల నందజుకా మిగుల 4 దారుణసంగరమందుం జంపు నొ 

యస్టీన నొకబాణమేసియె మ4హోబలు వాలి వధించెంగాదె; యో 

పనుల దలంచి భాస్క_రుని$పట్టికి రామునకై న మై క్రీని౯ 

మనమున నెంచి నీహితము + మానుగ నెద్దియొ వీవెజుంగుమా. 30 2001 

కరితురగరథయుతేంబగు, వురమిద్దానిని బలంబు6 4 బూనికం డగ నొ 

క_రుడను నేనేచెజబుపంగం బరంగుదు ని దనమ్మతంబు 4 పార్థివపలికి౯. 

. వన చరభల్తుకసన్నిధి, నినకులలిలకుండు తానె 4 యెవ రాసీతేకా 
యం 

వినుత చరిత్రను నవమతిం, నం౭చవేసిరొ వాంంజంపం+గా శపథంబులా. 3౨౪ 

ఒనరిచియున్నా(డుసుమ్యూ, విను, రామున కపక్ళతిం దగ 4+ వృశ్రారియ తా 

నానరిచి సుఖమొందండింళ౯ా, నినుంజెప్పంగ నేల దనుజ4నిచయాదీ కా. 38% 

.శనీ వెప్పావనీల జానకిగ నీ + నెమ్మిం గనుంగొంచు ను 

న్నావో యేసకి వీవకంబున నె యిన్నాళ్లున్నదో యార్తయె 

యాచవామాశీ యె లంక దీని నిసుమం+తైనక గన౯రానియ 

కీవారి౦ గలుపంగ నున్నదని యూశ4హింపందగు౯ా రావణా. 3౮ 2005 

ద్ధి 
లే, కాళ రాక్రిగ చబు(గు లం4కావినాశ 

'మొనరుప౯ా గాన నబ్లాట  నుర్విలేనయ 

వినాశినీమ్, తదలం కాలరూ పేణ కీతా ఏ 

శ యాం సీతే త్యభిజానానీ యేయం తిస్చేతి తే వశే, కాళరాన్రీతి లతొం విద్ధి సక్వలంకా 

గ్రవాదాపితా, స్వయంస్క ంధాసస కేన క్షమ మారే ని 

చింక్యతాము -ఆనిమా ॥ 
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కాయమున నున్నయీఘోర4+కాల పాశ్ 

మును మెడకు నీవు డగిలించు4+కొనుట చాలు, 53౫% 4006 

క, హితమెయ్యదియో యింక నీవె తగళొ దలపోసికొమ్మ; 46 యీ పురి కోతీ 
సుతే తేజంబున మునువేే దితి జేంద్రా! దగ్గనుయ్యె + దివిజులు మెచ్చకా, 3౬ 

క] శ్రీ రామకోపమును దను, ఘోరముగా జుట్టుకొనంగం 4 గోటలు నటి ప్రా 

కారాట్టవీథులు౯ా జెడంగా రయమున మండ నీన4గరము చెడుంజువమిా. 5౬ 

దాయాదులను సహోశ4చర మిత్ర పుత్రమంత్రులను భోగ ముల భా4ర్వలనులంక 

నంత మొందింపకు; 4 మసు నేంద్ర! నే*రాముదాసుండ నగుట నా4శని ప్ర భావ 

మునెజుంగంగలనుదూ4తనుగాన హి తమునుదెలుపంగందగు వా (డ4దికిజ మనుజ 

జాతులలో నేను $ జని, ౦పంగా లేదు వన చరుండనుగానం 4 గనను బడ్ 

జే. పాత మటుగాన నాదగు[పల్కు. వినుము 
సత్య మేయగు నాపల్ము_ 4 సాధుకీ ర్తి 
రాముడు చరాచరములతో" 4 రహీం దగుజగ 
ములను ద్రుంచి యథారీతి 4 నిలుపు మరల, క౯ 2009 

క శ్రీ రాముండు శె"ర్యంబున, నా రాయణుతో నుపను గ4నం జూలుంజుమో 

యాళామునితోడం ట్రిప్ దారణ మొనరింపంగలుగుశధ న్యుండు కనిన. రం 

క నురదనుజ భాపయత్ర్గ,శ,_రమున రాతుసులలోన 4 గంధర్వులలో 
నురగ పత్రత్రుల వి దాధరకిన్నరనిద్ధవితతిం 4 దగ నెందై న౯. రం? 2011 

కే. ఎవ్పుడై నను లేడు, లో+ శేళుండై న 
మనుజపతిసింవూాునకును రాథమునకు. జూల 

నప్రియము వేని తీవు ప్రోణాళిం గూడి 

బ్రదుకు టింక సంళయం బె; నాలుకు వినుము, ౮౩ 2019 

క, సురగంధర్వులు విద్యా,ధరదై త్యఫణం ద్ర యకు4తల్ణజులును నె 
వ్వరుగాని జగ_త్త్ర్రయపతి, వరుండగు కాఘువుని మ్రల 4 బవరమునందు౯= 

౨ఐంద్రుండై మజియుమ+ హేంద్రుండై సురపతియై తగువజ్రి సం+హోరకాల 
మందు నెల్లర నేడ్చు4నట్లు జేయుచు. ద్రిణేత త్రములొప్పణా? బుర4 త్రయవినాళ 

iw 

లూ 

పురీం సాట్టవతోళికామ్-అనిమయా. 2 మకుదాస సస్య దూకస్య వానరస్య విశేషతః -అని 
మూ రామదాస సన్యేత్యాది విశేషణ త్త యేణ స్వస్య రామసామర్త ర్భ బ్ర పరిజ్ఞానం కాత్తోోపదేశాధికాళం 

మాధ్యస్థ కం చ సూచితమ్- _అనివ్యాఫ్య. వ్యాఖ్యయే లేకున్న నీప్లోకము వ్యర్థ వేయని తేలక మానదు. 
వ్యాఖ్య చూచిన పిదప "నెట్టి స్వాఠస్య మగష ఏడుచున్నదొ చూడుండం. తయర్థము పద్యమున ననున 

దంపంబడీనది. లి ట్రహా స్వయంభూ కృతురాననోవా రు ద్ర స్తీణే త్ నీ నస్త్రీఫురాంఠేకో వా ఇంద్రో, 

మహేంద్ర, ద, సృురనాయకోేవా శ్రాతుం నశ కా యంద్ధి రాముపభ్యక-ఆనియా. అర్ర, విశేషణాంత 

కోపాదానం తేహిం సామర ఫ్థబ్రవిశేషద్యోకనార్థ మ్, ఏీతత్పంకర్ష త్వపరివోరాయ వ్యుత్క్రమేం 



సుందర కాండము ౨ ౫39 సర్లము, బట్టి? 

కరుండగు శివ్రుండును౪బరశివునరకు. దం డ్రియయి సయం భువుచతు4రాన నుండు 

నయి తీగు బ్రవాయు 4 నందజు నొకటిగం గలిసియైనను రఘు4కాంతున కును 

కే. వధ్యుం డగువానిం గాపాడు+వారు కారు 

వారి కాలాటిళ క్రి లే 4 దారయంగ 

ననియె; నప్ర తీముండగు+ నాదశాన్యు( 

డనిలనూనుం డదీనవాశక్కగుచు నిట్లు. ఈ 2014 

చ, పలుకులసౌష్టువంబు తగ + బల్క్ నవాక్కుులు సాగంతరంగమం 

జెలమిని గబ్లనీక మజిథయెంతయు న ప్రియముకా జనింపంజే 

య లఘుమనస్ము_(జెటను మ4వా త్రరకోపమునొంది యప్పుడ 

కులు తిరుగంగం జంవుం డిదె + కోంతి నటంచని యాజ్ఞ చే సెం దొ౯. ౪౬ 

ఏంబదియొకటవ సర్లము సంవూర్ణము. 

కం al వ సర్గము. 

థ్రుతు దూత యవధ్యు (డని విీషణుండు రావణునకు హితముచెప్పుట, శుభం 

క, వానుమంతు( డమలచిత్తుండు, తన కుప చేశించినట్టి4తత్వము విని యా 

దనుజేం ద్ర్రు డధికకోపం, బున దనువ్రునువుజిచి యతేని4బొలియింవుమచె౯. 

క, దనుజేంద్రుండు దుర్శతిచే, వానుమను జంపుం డనిపల్క + నచట మెలంగునా 

తనితమ్మువిభీవణుం, డనువాదము దూతకృత్యశమై పరంగుటవే౯. ౧౪ 

కే. దూతవధురి(డుగామి చేరీతినై న 

నతనింజంపుట కొప్పక; 4 యాత్మం గార్భ 

విధుల నెజిం/గనవాండ్"ట 4 విపులకోప 

మును దతాననుం డొందుట 4 హనుమ కట్టు, 9 240 18 

క్, మృతి కాజ్ఞ యోయంబడుటయు, మతినెజింగి యొనర్ప(ంచగినశమరిచిపనిని న 

దతి నాలోచించెను; నిక్చితకృత్యుండాచు దువుిచితుని జ్యేమ౯. 3y 2019 
ళు 

డి వాడే (= 

క్, జతనవె. రి నపూజ్యపథం, బున గెలువంబూనియున్న4బుధనిందితు నా 

దనుజేంద్రు. గాంచి వాగ్విత,లిని బండితుండెట హీతగ4కిం దాం బర్మె_౯. 

క, దనుజేంద్రా! మన్నింపుము, ఘనమగురోవంబు? చౌట(శగాయదో లుము న్ 

మినసునం గృపంబూనుము నా, మనవిని నాలింవు మెల్ల 1 మను జేశప్పరులుక్ష. 

యాజనీయం, అనివ్యాఖ్యు* ఈన్లో కమున వానుము ఇం దృశివబ్రవ్మాలమ జఇప్తుటచే రాఘన్తుండు మను 

జరూపధారియగు వినువని తేటపడంజేసెను.. ఇదియే. పాఠమని చృహింపంయను, + నిశ్చితౌర్ళ వలే 
ఇం 

సామా ప్రాజ్యళ తుజి ద గృజమ్-అనిమొ, ఆఫూక్యే కిచ్చేదః- అని వ్యాఖ్య. 



లీప్రఏ ఆంధ్ర శ్రీమద్రామాయణము 

బే. 

తే, 

చా 

—6 

. కాన్రునదె పాపచరుడగు, నీవానరుం జంవువా(డ 4 నిపుడె యనియెం ,గో 

మంచిచెడుగుల నరసి యే+మాడ్కి.నై న 
జంప లెప్పుడు దూతను; 4 తత్రధర్శ్య 

మున కీదివిరుద్ల మగు లోకమునకు నొప్ప 
ఇ థి 

రో మహోత్త్యక: ని నినుంబో లుశనుకుగుణునకు, ౫4 వ0్భల్లి 

'సరిగాదు; భూతతతిలో, నిరుపషమధర్ష్మముల నెల్ల 4 నీవయజుంగు దీ 

వరయ గృతీజ్ఞుండన్ర రా,జ్వర! ధర్మవిదుండవుగద 4 వాసవతుల్యా. ౬౪ 

మేలుగీడుల నెజింగిన4 మేటివికద వినుము నీవం టిపండిక4వితతి యసమ 
యమున నాగృవామూనిన 4 సఖలకొస్త్క చ్రే,పఠ నజజ్ఞాన మెల్ల నిశవృలము గాదె, 

దనుజేంద్ర్రు(డ వరిచయనూ, దనుండవు నిను. జెనకి బృదుకంథదరమెటులగు నే 

మనవియొనర్చిన కారణ, మును దీని గ్రహించి కోపమును మాన(డగుకా. ౮4 

కరుణాత్తుండవ్రు గమ్మా, వరమతి యు కం బయు క్ష4భంగి నిది యటం 
చరసి తగినవిధమున వా,నరునకు దండనమొనర్చు 4 న్యాయము గానక, ౯ 

జన్య జేందు,6 డవి్టీభీషణు, వినీత వాక్యముల నెల్ల 4 విని రోవము పె హ్ గ్ యే 
కొన నిట్లనియెను; నరిసూ,దన! పాపుల. జంప నఘము 4 తగులదు సుమి. 

ల లో 
ధా వేశ మొప్పం బల్కిన, నావాక్య మధర్య్మమూల 4 మగుదానిం గడు౯. 

. ఆరస్టజుష్టం బు గార య. శన్నట్రిరావ 

ణో క్రి బుద్ధిమద గ్రు్య్యంజై + యొప్పుచున్న 
యావిళలీషణు. డాలించి 4 యమలవాక్య 

భంగ6 దెలుపంగ( బూని యి$ప్పగిదిం బలికె, ౧౨ 02g 

. దను జేం ద్రా! లం కేశ్వురు మనము బ్రసన్నంబు చేయు 4$మామ కవచనం 

బును ధ ర్ఞాభర్యంబుల, కనుగుణ మగుదాని వినుము 4 యాదరమొప్పకా, ౧౨ 

. ఏయేకాలములందును, నేయేస్థలములనుగాని + హీితేమును తా.స 
ర 

న్యాయము ఏడి దూతల నృపుం, డాయువు దీయంగం గూడళీదనిరిగురు జనుల్ , 

. *ీదూతమా త్ర మె గాండు4నాతనయునింజంపుటరిగదా యందువో4యసురనాథ 
యవకుమానాదు + లగు మేటులం జంకి నచియింపరానంత4వట్టు మనకు 
నషి యమొనరించె 4 నజ్రాట శత్రు త్రు,వే సంశయమే లేదు 4 సజ్జను లెటు 
వటివాండై నను 4 వచ్చినదూతనా జంపరా దందురు 4 తెంపుచేసి 
యతని కెన్నొ విధము + లై నదండనములు 
కాన(బడెడుంగా దె; 4 కౌయమునకు 

] ఇందలిరావణవి శేషణములన్నియు మాలానుసారము లే యని మొజు6గునది. 2 నపాపా నాం 

సభే పాపం విద్యతే క త్రునూదన-అనిమా, 8 అసంళయం క (త్రుకయం ప్ర సృద్ధ౭-అనీమా, దీని 
యస్థమంతయు నిట వివరింపయడుట యొఅంంగ దగు, 
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వికృతిం గల్గంజేయు+టా కటి, కళాఘాత 
"మొకటి, తలను గొజుగు+టొకటి మజియు. ౧౯ 2022 

క తనువున ముద్రనువేయుట,యును నివి దూతకును దగివ4+యురుకికులు గా 

జను లములవుతులు చెప్పుదు, రనుకూలము లీవ్వి దూశేశంందు నృవులకు౯. 

క, వినినదియె లేదుకద దూతనుజంపుట యెందునైన; + ధకాధర్యా 

లీని బుద్ధి నెజివి కృణ్యములను జేయంగ నేర్చి లఫఘ్వు+లఘువు లెణియియుకా. 

తే. జ్ఞునసంప త్తి తిగలీగ సజ్జ నులతో డి, పొందుగల్లివ నీబోంటి4పూజ్యుండెట్లు 

కోపవశళుండగు? సుజనులు 4 కోప లేశ, మైననుండం గం జేయ రళక్తైటనీవు. ౧౬ 

ఆ. ధర్యనాదమందుం 4 దగులోకవృ త్తమం 

దఖిలకా్తు నీతు 4 లరసి వాని 
నుటువకుంటయందు 4 మహీ నీకు. దుల్యుండు 

గలదె, చేవదనుజ4శగ ణములందు. ౧౭ 203 

క్ర నీవేయు త్తముండవు నూ, యోవిరా!, యితనింజంప 4 నొకయించుకయుకా 

భావంబునం దోంపదు గుణ, మోవిధమా శాస్త్ర రీతి(కే దూరముగ౯. ౧౭౪ 

కో ననచరు నీతేని నిచటికిల బనిపినవారియెడ శి 4 బజుపుము దీని; 

దనుజేం ద్ర! సాధువో యీవనచరుండు ఖలుండొ పరులు + పనుషంగవచ్చె౯. 

కో పరవళుండుగాన వారల, కరణిం దాం బల్కినాండు 4 గాన నితనియం 

దరయ నపరాధముండదు, మరణము నొందింపందగదు 4 మాట లింకేలా. 

క, 2దను జేళ! బీనింజంవీను వనఠాళిని దాంటి యిటకు4వచ్చుఖచరు నిం 

కను నొకనిం గానంజూాలను,, గనుక నితనింజంప నీవు + గడంగకు పింక్. 

శే. పరవురంజయ! ేవాధి+పతినిగూడి, సురలువచ్చిన వారల 4 కూరతేం దగ 

జంప యత్నముచేయంగం 4 జాలుదీవు, కవిని నీతనిం జంపందగదు నిజంబు. 

సీ. * ప్రథన ప్రియా! వీండు 4 పడెనేని తరువాత గరువంబునూని యి+క్కడకు దూర 

గకులాట రాలేక 4 కడుదుర్వినీతులై యున్న రాఘన్రబను 4 నుద్యమమున 

నిటకుం వోడ్కొనివచ్చి+ యెంతయు.గ కంకతోం గలవామునీతోడ(4+గాదనక యె 

మయొనరింపంజేయంద4గిన వాయ గలండని నామదిం దోంపదు; + న్యాయళీల 

కే. దానవానందకర! మహో+త్పాహవ్ కృ 

మములు థై ర్ట్రంబు గల్లునశను రుషులకును 

1 తథా లతుణసన్నిపాళ 8-ఆని మా. లతణసన్నిపాతేః, దూకతయో శ్య్రాంక నసం బంధ ౩-ఆని 

వ్యాఖ్య. వ్యాఖ్యలేకున్ను నెసరిక్షిం దోంచినట్లు వారర్థ్యము చెప్ప నపకాళము కల్లి రసము వికసముగా 

మాటియుండును. 2 నాన్యం పశ్యామి ఖ్రేచరమ్ - నమూ. 8 విఫీషణుండు రావణుని యంద్ధము 

చేయం బురికొల్పుట హనుమను వదలించుటకే యని గ్రైహీంపందగు, 



3 

=” 

210 ఆం ధ్ర శ్రీమద్రామాయణము 

నిన్ను గలునంగందరమె రురా4సన్న రణము 

దొలయీ పో? ద్రోయంబూనుట 4 యలఘువగు నె, ౨౩ 2049 

తే, హితులు శూరులు వశ్యుతై 4 యెసంగువారు 

క్, 

చ. 
7 

ళీ 

J 

ఘనగుణంబులు గలవంశేశమున జనించి 

నట్టివా రును దీరులు 4 నాయుధధకు 

లందు (శ్రైష్టులు భృత్యుల 4 యలరువారు. ౩591 2048 

దనుజులు యోధులు కోట్టుగలణ గనంబడుచున్నారు; తాన4కంబగునాజ్ఞ ౦ 

ఇరువుర నారాఘవులన్సు బరికించి వధించి నీప్ర భావము రిపూ 

త_రమునకుం జూపం గాం జన్చుదురు గాక ప్ర తాపవిజిత4భూ ర్రరిపుగణా. ౨౫ 

అన దనుజాధివుండు తిడ4శారి, మహోబల శాలి రావణుం 

డనుజహితో త్తమో కి విని 4 యాత్రను సుంత తలంచి డాని 

కాదె సహాజన్హుపై 6 గలుగు4కూర్తిని నాతండు సుస్వభావుండై. 

తనకు హితంబుందెల్పె నని 4 తద్దయు నిశ్చితుడౌట నంశట౯. ౨౬ 2046 

ఏయబదిరెండవ సరము సంపూర్ణ ము, 
౧ ల 

గం ఎన సరగ్షము 

రుద్దు రౌాతృసులు పాూనుమంతునితో,కను గాల్బుట, రురుం- 

. బలశకోౌలి యిట్లు రావణు, డలఘుగుణుండై నతమ్మ, * డాడినయవవా 
—4 

టల 'ేశ కాలసువిహిత,ముల విని యిట్లనియె మోాద+మున నాతనితో౯. ౧ 

సర సముగ 6 బల్కీ తివి వా,నరుదూతను ఏని,జంప థీ న్యాయమెటుల గు౯ 

బరికింప నింద్య మే; సోదర! పనికి నెట్టులైనం 4 దగుదండనముకా. ౧4 2048 

ఒనదింపవలయు మృతితృప్ప నితర మేదైనంగాని; 4 పవగంబులకుక౯ా 
ర్ం 

గనుపట్టుం దోంకమై౧ జుక్కనినుక్కున "భావణంబు4గా బే యదియు౯,. ౨౮ 
. కనుకనె తోంకను గాల్పుండు, చనుగా కీక్రండు తోశ 4 జ్వలనుండు కాల్చం 
గను చానితోనె తనవిభుం గనంగా; నిక జ్ఞాతిమిత్రథగణములు మతి యు౯. 

. ఆ ప్పబాంధథవులొోొగి 4 నంగ వై హూప్యక 

ర్భితుని జూడంగలరు 4 చిత్ర రీతిం; 
UW 

గాలుచున్నతోంశం + గ్రాలంగ నీతనిం 

బురమునందు మిగుల. 4 బూన్మి_ మణి. ఈ, 

* ఇష్టం భవతి భూశణమ్-అనిమూ, ననన క 



శే, 

2 

ర 

OK 

సుందరకాండము = ౫3 సర్గము. 241 

నాల్గుత్రోవలు గలిసిన్మనగరవీథు ॥ 

లందు నెబ్బెడం ద్రి ప్ప్రుడీ 4 యనుచు సాజ్ఞ ¥ aes జ 

చే స; నాయాళ్ఞ గో నాలించి + D(A దనుజు ET 

లాగవాగ్ర స్తచిత్తులై 4 యార్భటించి, > gy వగన్ ల 

. వాూనువుంతులాంగూల4మునకు "జీర్ణ ంబులొ కా ర్పాసపటములం4 గలయ(జు ట్లి; 

రంతటవానుమంతు.4+డటవిళు పే 0ధనముల( గాల్బు వుకవవా+వలెం జెలం గె 

దరువాత నాతో (క 4 దనుజులు నూనెలో ముంచి యగ్నిని రగి+లించి రెలమి 

న త్తి నతండు *ఉరో4థీహూముర్ష ర పరివృతచి చిత్తు. తనమోము 4 చిత్ర భాను 

. పగిది నెణ్ణ వాణి 4 బగబగమం డెడు, వా లమి్టై శత్రిమి + వారి నెల్ల 

బాజందోలి; నంతం 4 బౌరులు ఆబాల వృద్ధయుకక్త కులగుచు 4 -సేడ్కమిాటి. 

. వానుముద్వాలమ్మును గ ,న్లొనవచ్చిరి; బలము పంగ? % (గూూరదనుజు లె 

ల్రనుగూడి మరల నాతని, ఘనరళ్షు లం గట్టిరంతం 4 గపిస రక్రము(డుక ౧౦ 

అప్పటికి. దగినబుద్ధిని, నిప్పగిది. దలంచె; “సన్ను + నీదనుజాలు చే 

రొ్పపస్పంగ బంధించిన నా, యిప్పటిబలమునకుం జాల 4రెట నిలంగ౯్. ౧౧ 

పాళములను ఏీని+బడలువడం ద్రైంచు 

కొనుచు నెగిరి వరిం 4 _గ్తూరమతులం 

జంపువాండ నాకు 4 స్వామియా రాముని 

హి తముకొఅకుం దిరుగ+ నెంచునన్ను. ౧౨ 2056 

దనుజేం ద్వుశాసనంబును, గొని కట్టుదు నేని మరల 4 గ్తూ/రులు నాచే 

నినపనికిం దారు ప్ర తికృతి; నొనరించిన యట్లు గాకథయుండు. దలంపకొ. ౧౩౪ 

దనుజాతుల నందజ న్తేపునం జంపంగలను నేన; 4 భూపతివర్యుం 

డనంబడురాముని ప్రీ కీ తికి, ననుకూలముగాంగ నిట్టి|యనమరి నోర్తుక, ౧౩ 

మరలం బురము క్న్నినురవై. రులెల్లరు, నన్ను. ద్రిసువారు 4 కన్నులలరం 

గాంచువాండ నట్లు+గావున గ నీయవ, మతిని నోర్చువాండ + మదిచెతింగి. ౧౪ 

కనినాండ లంక రాతిరిలం గనుకక్ దద్దుర్లర క శక కనా నముల౯్ 

గన(జాలనై తిం దొలిసం,ధ్యను వాన్ం జూడవలయాం 4 దత్పరమకినై. ౧౫% 

ననుబంధించిరి కాచే, దనుజులు మజ తో కంగాల్చి 4 దారుణరీచి౯ 

ననుంబీడింతురుగా కీ, పనిచే నానునను కుందు(వడ దించుకయు౯. ౧౬ 

"దనుజు లంతట బలకాలి+వన చరతిల 

కుని హనుమ సంవృ తాకారు. 4 గొనిచని రతి 

వార్ష మొడవంగ6; | గూరక4 ర్థాఖభిరలిని 

శంఖ భేరీనినాదముల్ ఖీ సాగుచేండ. ౧౭౪ 
2062 

1 జీర కార్చాసక్ 8 పపః-లఅనిమూ- ఇ రోహామర వరీళాళా-ఆనిమూ, 

వాం మ ర ఖు అట్లీ 

1R2 



ఇ ఆంధ్ర క్రీ మద్రామాయణము 

క, వారినాదము లొనరించుచుం బురమెల్లను హనునుం ద్రిషు+ీబూనిర్వి పగరం 

బరిమూక్చునతండు దనుజో త్యరపరివృతుం డగుచు సుఖము4గానట(జనుచుకా, 

క్, వురమెల్లను శోధించెను;, బరికించె విమానములను 4 బవాచి త్రముల౯ 

గరమరుదుగం బొల్చెడునా, ధరణభాగములం గాంతిం 4 దనరెదువాని౯, 

ప్రవిభ_క్షచత్వరశ4పటలంబులను ఇ వాసం'బాధ వీథులం + జతురరీతి 

అ ర బెక్షవిథుల నల్పవిభుల 2౫ వహా4కాంతరముల 

జలదసం'కాశసక్సద్యమ్ములను గాంచె, జత్వరమ్గులయందు 4 సార ద్రముగను 

నమరుపంబడి యున్న4యట్లిచతు స్ప్పంభమండపమ్ముల రాజ4మార్లములను 

శే, నిలిచి రాకసులెల్ల న4నిలతనయుని 

నితండె దూతసుండ్ యంచు $4 నెల్బరు వినం 

జాటుచుండికి; బాలురు 4 సతులు వృద్ధు 

లతనిం గకరుకాతుకంబున 4 నరుగుదెంచి. ౨౩ 9065 

న్, జ్వలితచలల్లాంగూలుని, జలజా పునికరణి మో ము4౪వాయవెలయంగా 

నలరారువానువుం గాంచిరి;, గలగక యత డుండెం దోయక4గాలుచునుండ౯, 

ఆ, వికృత నేత్ర లై న4వెలందు లాయ ప్రి య్, వార్త ర వీతతో శం 4 బలికి రెట్టు 

లిచట నింతకు మును వేమిళయూ “సతో డం పెలికీచనియె నెవ్వం 4 డలకుబోడి!. 

క, అరుణాస్యుం డగునవ్వున,చరునిం బట్టుకొని తోక 4 జ్వల నొరుల బి 
లు © 

జ్వరిలం కేయుచు నిదిఫో, పురిం ద్రిప్పుచు నున్నవారు 4 పొందుగ ననినకా, 

చ. జనకతనూజ యాత్ర కును 4 జూలంగ చారుణదీవి నున్నయా 

౩ డనుజసతీరితో క్తి కవిన్ 4 తద్దయు శోకమునొంది స్వోసువుల్ 
చనిన విభమ్మునం "బొగలి + చయ్యన నగ్నిని గొల్చె నామెయ 

వ్షనచరుమేలుగోరి యతి పావనచి త్తయెగాన భ క్రితో౯ా. ౨౭ 2019 

తే. అగ్నిం శ్రార్ధింపంగాంబూని 4 వావ్యవాహా, నేను బతి సేవచేసిన దాన వేని 
తపమొనర్శ్చినదాన నేశని పతిభ_క్రి గబ్లుదానన యేని నిశకామకరుణ. ౨౮ 2011 

క, హనుమంతుని యెడ శీతల,తను గన్నడంజేయనయ్య; + తేటుకున; మతిమం 
తున కారామప్రభునకు, ననుకంప యొకింత పత్ని4యందుండినచో౯. ౨౯ 

శే, అనుభ వీింపంగంద గిన భాథగన్టంబు నాకు 

నించుశేనియు శేషీంచి(య్ కలిగిన 

1 వీఫ్ట్ శ్చ గృహసం పాధాః-అనిమూ. 2 తథైఐ గృహకాంతరాక౯ా-అనిమూ. శి శు త్వా 

తద్వచనం క్రూరం- -ఆనిమా. ఇట దనుజసతీ.అని వృయోగింపయాుడినది. సతీళబ్దము పతి, తెవీర 

మనుట యంద ఆఅఅుంగుదురు, కేవల శ్రీపకమగం బ్రయోాగించుట సరసము గాదరర్భును భర్య యును 

నర్గమిచ్చునని నాఫావమని మన్నింళురుగాక, 



సుందర కాండము = ౫9 సన్షము, జాశ్తచై 

వానుమకును స దర గానుండగగ్నిహో త్తం 

కో, ననురామునిం బొందందగు, నని యాతురపడౌడునతి~ 4 నాఢర్మాత్తుం స 

డనఘుండు నగువానుముంతు.డు, మనమున నె యెజు౦గునేని 4 + మానిత రీతికా, 

క. జ్వలనా! చల్లయగనుండుము;, పలుకుల సత్యం బె గలి 4 పావనళీలం 

బలరా రెడుసుగీ ౬త్రుండు, కలిగినయోదు: ఖా ప కందిని నన్ను౯. 3౨౧ 201 

జే.మునుగనీయక దాంటింపం4గను సమరం 

దేని వానుమయెడకా గృప 4 నివుడు పూని 

చల్లనగు, మోమహోత్మ | యో+జస్టలన! యనుచు 

నగ్నిహో త్రుని శ్రార్థింశె 4 నంత నిచట. 3౧|| 2075 

క. హారిణాశీ మైనసీతకు, వారికులతిలకునకు శుభ మె + యగునని తెల్పం 

గరుణిం చినట్లు సత్యము,గ రయంబున, దీక్లశిఖలు 4 గలుగ జర్ప్టలనుండు౯. 

తే, మండంగాంజొ చ్చ; నంక న4ఖండరీతి 
వాలమందు ద్వలం మహ 4వ్యవవాంగూడ్త 

యున్నహనుమం తుతం డ్రి వాశయువును సీత 

తె కై ర్యంబుగలుగున 4 టపుడు పాలిచి, 33 277 

క, హినువాయురీతి6 జల్లన, నమలగలికా పీశా; నంత 4 వానుముయుం దనవా 

లము గాలుచుండ. జింతిం, చె మదిని నీరీతి నిదిగొ 4 చెందినవేడ్మ౯. కళ 

క, నావాలమందు మండేెడు, నీవై కౌగ్టినరుడు నన్ను 4 నేలొకొ యితం డి | 

ట్రీ వేళం గాల్పం డంతట, నీవహ్నియొ విపులశిఖల 4 నెసలాడుః జూడకా, 3౫ 

క, ఐనను నాకీవీడయుల చానై కలిగింపడేమొ; + తలంపంగ నీవై 

శాషనరుడు తోంకళొనయం, దూనినదయ' జందనాదులొక్కటంబూయక్._ 
ననన 

శే, చల్లనగునట్లు కనంబడు + నుల్చ్హమలర్య, దీనికిం గారణమగు నిశద్దియనియిపుడు 

స్పష్టమైనది నేనట 4 సాగరంబు, దాంటునప్పుడు క్రై ఫీరాముశదయను 'సందు. 

క, కనినాండం బర్వతాకృతిం గనున్నయాశ్చర్య మొం౦డు ¢ మ్మా ధర మయ్య ( 

బని గల్లుట రామమహీీళుని మాపహోత్మమున గాదె 4 చోద్య పముదికదడా, 

జే, అ యీయగ్ని చల్లంగా + నగుటయును ద / 

దీయమాపహోత తృ్వముననె సంశ4దియము లేదు; y 

పరమకారుణికుండు భూశ4వరతిలకులడు 

రామభ'ధ్రు, ధు,౦డు ప్రాపు నా+ కేమిళయము. 3౭ 

క్క ట్రల్లనిధ మైనాకుందడును జలజా స్థకులుండు రామ చంద్రునకు శుభం, 

J 



దశ్ ఆం ధ్ర శ్రీమద్రామాయణము 

బులం గూర్చు సంభ్ర మింపంగ జ్వలనుం డిం మేలుచేయం+జాలంజె చూడకా, 
క, జనకజకరుణను శ్రీ రాామునిదామాహాత్మ్య్యమునను + మునుకొని నాకుకా 

జనకుం డగు ననిలునికృప, ననలు(డు కాల్పండునన్ను4నా గృహా మొప్ప౯, 35౮4 

చ. అనితలపోసీ వానరకు4లాధివుం. డావానునుంతు. డింక నే 

f పనినొనరింప నౌ ననుచు 4 బాగుగ లోనందలంచ; నంతనా 
వానువుయుం దీ వ్ర వేగమున * నార్చుచుం బె కెగసె౯ మహాబలం 

బున గిరికశ్చంగనుట్లు కడుశబొల్చ్పగుతోరణ మెక్కె నంతటకా. 3౯1 2086 
న్ా 

కే, అద్దియున్నతమై దను$జాళియుతేము, గాకయుండె నద్దాని వే4గమునంజేరి 
శ లసంకాళుడై. బల+కాలీయైన, వానుమ తణమున నల్పతథరాంగుండగుచు, 

కో తనబంధనముల వదలుచు, కొనే; శ్రీమంతుం డతండు + కొండవలెన యీ 
పున మరల బెరిగి దిక్కులం గనుచు౯ా దోరణమునందు. 4 గలపరిఘ౦బుకొా, 

చ. కనుంగొని దీర్భబాహాుండగు4గాలికుమారు(డు శీకరంబుగా 

నినుమున6 జేయంగాంబడుచు 4 నెంతయుస్థూలమునై నదాని నే 

౪ ర్పున గ్రహియించి రతీణముం + బూన్కి నొన ర్చెడురాతసాళిః జ 
య్యనం బరిమార్చె; దాగుణర4ణాంగణవి క్రమమొప్ప నంతటకా, ౮౩౪ 2059 

క, కనుచుం బురమును వాలం, బునమంచేడున గ్నిశిఖలు 4+ పొలయ( ౭ గాంతుల్ 
దనుగప్పం *గాంతి రాశిగం నంబడునూర్వ్యుండుపో లె థీ గడురాజిల్లె౯. 

wi 

ఇ 

ఏంబదిమూండవ సర్షము సంపూర్ణము. 

శిర = వ సర్లము, 

| రురు లంకాదహనము. థ్రైుర్దుం- 

VE వానుమంతు. డంతవాంఛిక,మును సఫలము చేసికొనుచు 4 మునుకొని లంకం 
గనుచు మహో త్పావాను వృ ;ద్ధినిబొందంగంజేయం నగుని4ది యని మనసునకొ, 

. తీలపోసె; నిచట నివుడి, ఖలులగు దానవుల కారి + గల్పింపంగా। 
గలిగిన పనితప్ప మటిి ముల నేం జేయందగుకృత్వథము గలదె యరయకా, ౨ 

క. వనభంగ మైైనరించిలి, దనుజేంద్రులం జంపితి౯ ని/తాంతీబలమునకా 
"  భునసేసనానివవాములం,దున నొకభఛాగంబు నేను 4 దునిమితిం బూన్మి_క్, ౨౪ 

J శే, ర్రింకదుర్చవినాశనం$బే మిగిలిన, పనికోదా; దాని జేసిన$ివనధిలంఘ 
ల సాధిమామకక్ళత్యంబు + లన్ని సఫల్కములగు నీదుర్గ నాశన 4మునకు నింక, 

J క, ఒనరింపందగుయత్నము. గనుగొన నిసుమంతె దీని 4 గాదన కొనరిం 
చిన న్నాకృ్కమమెల్ల ఫలీం,చును, నావాలమున మండు4చుకా పహుతవహాుండుక౯ 

చనా 

క ఆదిత్య ఇవార్చిమా లీ - అనీమూ : అఆర్భ్చిమా ల్రీ తత్ర ఆర్బీతీకారాంకత్వ మార్డ మ్-అని వ్యాఖ్టు. 

గా వాధాన్యానా 



సుందరకాండము = గోర నర్గ్షము, బరీ 

4 

కే, నాకు నుపకార మొనరించిశనాండు గాన (| 

నితని కీదివ గృవాముల4నెల్ల నాహూుు f 

తిగ నొసంగుచు మిగుల సం4క్ళ ప్తింజేయు 

టివుడు న్యాయస్టముగ ద యంచు + నిట్టుతీలంచి, % 2056 

క, వానుమయు. బ,దీ ప్తవాలం,బున విద్యూత్చహిత మేఘ+మువలె: దనరుచు౯ 

దనళే క్తి యలర లంకా, ఘనగ్భహములమిో6ద( దిరుగం4గా. జొచ్చెం దగళక, 

వీసమూాలిక :— 
గ. 

పహానుమంతు. డంత ను+ద్యానంబులను లసత్చొా?సా దముల నెల్లశ బంతమల ర6 | 

గాంచుచు ఛీతిలే4+ యె యిండ్ల శే గొను; జనమును బలమును 4 శ్వసనతుల్య 

సత్వము వీరము + జాలంగల్లినయాతం డంకేట మం త్రియెశనట్టియాప్ర, 

వాస్తునింటికింబో యి 4+ యగ్నిని సంధించి యైమహోపారు ఏశనాలయమున 

శగిరి యాయింటేికి 4 చసంగుకాలానలజాషలలంబోలిన4జ్వల నున కై 

ముట్టించి గురు కేజ4మున( దగుహనుమంతుం డంతట వజ్రడం+స్ట్రాఖ్య దనుజు 

నాలయంబునకును 4 నవ్వలళుకునిశహంబునకుకా పమలిథీయందు. జాల 

విఖ్యాలినిం గాంచి 4 వెలయు సారణునింటిీకిని దాటి యగ్నీహో+త్రునిజ్వలింప 

గాంజేసె; నారీతి4గా నింద జిత్తునిసద్యముం గాల్చె( గీ4శ ప్రభుండు 

జంబుమాలిమహోగ్ళ+4వా ౦బు, సుమాలిడాభ వనంబు( గాల్చె న4ప్పగిడి రత్తి 

శేతుగృ్భవహాంబును 4 గీ ర్రియుతుండగునూర్యశ త్రుగృవా౦బు | సౌరివి ప్రూస్వ 

కోళ్ల దంష్ట్రులమహో4గారంబులను, రోమళునియిల్లు మత్తుండ ౯ 4ఉదనుజు గృహము 

నక్షై యుద్దోన్మత్తునాలయంబును, ధ్వజ శ్రీచునిదాదివ్య+వా మంత్తే 

వినుతుండై భయదుండై+ వెల యుప్ద్యుజ్జివ్వ్వూభ వన౦బుంగరిమ
ుఖు4వాసమవల. 

జని కరాళపీశా చథదనుజులయిండ్లను, కోణి తామునిదై న4కుభ గృవాంబు( 

గుంభ కర్టుగ్భువాంబుం) 4 గోరికమక రాత యజ్ఞ కత్రువులగెశవాముల, బ్రా 

శత్రు,న రాంతక4సద్యమ్ములను; గుంభుభవనంబు, దుష్టుండై 4 పరంగుచున్న 

యానికుంభునిడాగ్భ4వాంబును వారివపుంగవుం డగుననిలపు+త్రుండు శేజ 

మలర విఖీవణు4నాలయం బొక్క ౦డుదక్క దక్కీనయింస్ల 4 నొక్క_రీలి 

దహియించె; సత్కీ ర్తి + దగునాక వీంద్రు(దు పరమమహాసదనవి4సరమునందు( 

గలరాతునులు భాగ ఏ @కలితు లార్డి ౦చినసద్వస్తు వారంబు 4 జ్యలనునసంద 

బడీ కాలంగాంజేసెం శ బటుపీర్యు ములరంగ ననిలాత్యజు(డు దనుశిజాలయమూల 

నన్నింటి దహియించి 4 యంతీట నిలువక రాకు సేం ద్రుండగు+రావణునిగ్భ 

వాంబునకుంజో యె; + నఖలరత్నవిభావి తంబయి మేపమం+దరనిభ ౦బు 

'* పారణస్య చ ధీనుకక-ఆస్కమా. 

por 
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నే. 

గా నొవ్పీ సర్వమంగళ వస్తునిబిడ మై, భవనో శ్ర తముంబయి 4 పరణెసచుండు 

నాభవనంబున 4 కావీరుం డాక్కీ యవాలాగ్యమున వెల్లు 4జ్వలనునళ్లై 

సంధించి ప ప్రళయాబ్ద(సంభుంబుతెజింగున హాము; నంతట 4 నగ్నివళోత్రు! 
డనిలసం యో గంబుగనందుట నతివేగబలముటం బొందుచు 4 బ్రళయకాల 

సుతవవాతీరున 4 నొప్పీ వృద్ధింబొం దె; వాయువు, మండు నా(జ్వలనునళ్తై 
యామయాగృ్భవాంబుల4యందు ప్యాపింపః గాం జేయు చుండెను, నగ్ని వాయు దేవ్చ 
సాయంబున౯ భూరి4జవమును బొందు చుంురమునందంతటం+బొల యంజొచ్చాం 
గనకగ వాకుముల్ 4 కల్లి ముకామణేమయములౌాభూరిస4ద్య ములు కాలి 

. ధరణి పై -బడెం బ్రాసావ+కతులు విజిగి 

పడంగల బుణ్యము తీ ణింపం 4 బటురయమున 

సిద్ధుల విమూనములు వాయు పద్దతి విడి 

ధరణి బడునట్లు కనంయబడెం 4 బురమునందు. ౨౪౮ 2098 

. దనుజులు స్వీయగేవాముల 4 ద న్యపరత్వముచేతం గావ నొ 
వ్వీనతమపూన్కి పోవ నభిథవృద్ధిని బొంచెడుసాంపువిడంగాం 
జనుచు నయో యితం డగు నీ4జంబుగ న నగ్నియె వాన రాక్ళతిం 

గొని చనుదెంచె నంచు: దమ్మకుం గలభీకతిని నార నాధ్వ్పానుల్. ౨౫ 2099 

తుములంజ వినంబడీయె. బురమునం దంతటను; నంత 4 రమణులు వ్రీతిం 
దముశిశువ్రుల గై కొని నిప్పుముట్టు కొనియున్న వార్మస్ట్రథపుంజంబుల పై * >=. 

. నిలువంబడియుండి రోదన,ములు చేయుచు దనుసుేకేశ4ములు వీశంగా 

నిలంబడిరి వేగముగ; నుజ్ఞ పల సౌధా గృములనుండి 4 వనితలు పడంగళా,. ౨౬; 

మేఘుములనుండి పడుచున్న4మెజుపుందీలె 

లో యనంగంజూడందగయుండి 4 రాయెడ; నని 
లాత్శజన్ల్తు(డు వజ్బంబు 4 లమలవిద్రు 

మములు వె దూర్యసన క్రశకములు మటియు. ౨౭ 2102 
ర క, నిరుపమెరజతేమ్ములు సుం,దరముగ నొప్పారుచుంట + నానావిధని 

లే, 

క్ష్, 

శే. 

ర్భరకాంతులం దగుభవనోత్కరమున నగ్నికిని గరంగి + కనకాదులొగి౯. 
కాఆిపడుచుండంజూచె; నథక్కాలమందు, నెన్నిదారువులుండిన 4 నెంతగడ్డి 
యుం౦డినను దృ _ప్తీనొందక4యుండే నగ్ని, యగ్నియంతజ్వలించిన 4 నెనచాన.. 

హానుమయు సంతృ ప్లిని గై ,కొనకుండెను భయదదనుజ4కూటము మృతినిం 
గనిపడినభూమియును దృ, కిని బొందకయుండె. బురము+తీరు తొలంగె౯ా. 
*జవిజటీయు( బురమున నయ్యగ్ని4మంట లొక్క 

యెడ బలాళ ప్రృనూనమ?క్సైసంలగె నొక్క 

* క్యచి త్కైరకుకసంకాకాః క్వచి శాల లిసన్ని భా?-ఆనియా. 
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చోటం బూరుగుపూనుల4కోభ వెలి 
నొక్క చో. గుంకుముసుమూలి 4 మయొప్పుం గాంచె. 30 21086 

క, జవమును మవానీయాత్య్మయుం, బృవిమలగుణ నాజిగలుగు4పావని మున్నా 
ధివ్రండాగిం ది పురంబుల గ్యాల్బువడువ్రన౯ా లంక నెల్ల + కోవిలం గాల్చె౯. 

(క, చేగవంతుండయి 4 వెలయు నాహనుముంతుం డాగ్భవహాంబులయందు4ననలశిఖల 
ముట్టించి వీడువంగ + నక్షై యాజ్వాలాళు లావురంబున కెల్ల 4 నాశయ మగు 
నా త్రికూట మహీధ4రాగృంబునక౯ భయంకరరీతి చెలి; ని(క్కరణి నగ్ని 
యనిలునిం గూడి యు4గాంత కాలానలసథు వేగ మై య(భ్ర శసరణినంటి 

ఆ. పొగలు లేనిమంట 4 లెగయంగ నింక్షను, జుట్టు ముట్టి రక్క_+సులకరీర p ర్ 
ము లనునాజసమునకు 4 వెలసి వృద్ధిషిగాంచె,, నమ్మవహోగ్ని 

క శతలతమనూర్య సమవి, ద్యుతు లొప్పంలంగ లంకనంతే4$యుకా జుట్టుచు ను 
ద్ధతకులిక సమా నధ్వను, లతులితగతి వెలయ బెడిడ4మై దుర్భరమై 33 2103 

శే, వెలయు బ్ర హ్లోంశ మంతేయు 4 విపులశ క్రిం 
ద్రైద్దలుగం గోట్టినట్టుగ * రాజిలెం గడు; 

నందు నతిళూత కాంతి న4య్యాగ్ని కింళు 

క ప్రనూనచ్చవఏిం దాల్సి 4 కడంగి దినము. em 2110 

కం తగులుచు నున్నవిధ౦బున, బెగడుగ వ్యాపించె; గవాశవికతులు వహియిం 

పగలబడి చల్లా రెడు కణి,ని గలుగుపొగ లొఎయ మేఘ్మ4నికరము లచటక౯. 

క. నీలోత్సలవిద్వ్యూతులం, జాలు గన్పమ్లై; నపుడు) 4 జ్ఞానాధికులై 
వ్రాలినదనుజులు కొందజు, జాలిం గొని యొకటం చెరి 4 సీపురమునందుకా, 

సీ. ప్రాణిసంఘంబులు 4 భవనముల్ వృశముల్ 
తణకాలమున నె దథీస్టమగు టరని 

యీాతండు త్రిదశసం+ ఘుశ్వరుండయి పొల్చు 
వజ్ర యో, లేక వై 4వన్వతుండొ 

J వరుణుండో ర్యుద్రుండో 4 వాయువో, యగ్నియో 

ధనదుండో, చం ద్రుండో 4 వపను(,డొ, జెలి 

యంగరాకున్నది 4 యంకియెకాని వా 

నరుడు గాం డీతండు 4 పరమభయదుం 

కై నేసాయోత్కాలు 4 డగును; లో శేళుండై 
సరంబు ధరియింహ 4 జాలి నాట్లు 

'కే,మోముల౯ వెల్లు బ్రహ్మయే 4 ముందు దనుజ 
తతులం జంపంగ నూహింప 4 దచ్కుంధ యిటు 

1 న వానరో2. చురి స్వయమేవ కాలశ-అభనిమూ. ౫ ఇవాగతో వావకరూపధారీ కథఖోపసం 

వోరకరః పకోపః-అనిమూ, 

లావాను కవాలా. క. రా 

దు రశ రా గిం నగి 
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ప్పవగరూపముం దాల్చి యీ4ప త్తనమున 

కరుగు బెంచినదాయేమి 4 యాతురమున. 3౭ 2118 

శే ఆద్య మవర్టి క్రమును నచిం+త్యము ననంతే 
మును సుహూజగము వె షవం4బునగు తేజ 

మిట్లు పనలు స్న్గమాయ 

చేత వానరరూపంబు. 4 జెంది పూన్కి. 5౮౪ $114 

క, చనుదెంచనేమొ యిచటికి, నని తమలోం చెప్పుకొనిరి 4 యావురముందుకా 
0 లి ఎ సస ఎ =-__దనుజులు గజిము లరదము, లనూనగజతతులు పము 4 లఖలమృ౫గములుక, 

క, తరువులు దగ్ధము లగుటక, బరమా ర్థిని బొంది యచటి4 ప్రాణితతులు భీ 

కర్రగతి నాద్రశింపంగం, బరంగ౫౦ దుములముగ నార4వంబు కడువడి౯ొ, ఈం 

“శే, అకటా! నాయనా! యంచు 4 వోకుమార 
యనుచు, నా ముద్దు పట్టి యం 4 చమంగుమి త్ర 

యనుచు, "భోగయుతేంబు పు4ణ్యముల రాశి 

మొనజీవితమా యంచు 4 నసురులెల్ల. రం! 2111 

క, అనలార్పుల బడి కాలుచు, జన కాదులం దలంచుకొనుచు 4 శబ్దము చేయక 
నినద నుది భీకరంబె, యనూనమై యెల్ల యెకల 4 నావృతిం గాంచెకా. రణ 

చ, *వానుమ యనూనకోపమున + నాపురమంతట నిప్పుమంట లొ 
యిన మితిమోాజి చుట్టుకొన 4 నాసురవీకులు చావు యోధుల 
లను గలగుండునొందంగను 4 లంకయు శాపము చేత. ద్రుంగనో 

యనునటులుండౌ సం భ్రామభథయంబుల. జింతలం గుంది రాకుసుల్. రం 

"లే. ఆరవంబులు చేయ నా4తాశనళిలు 
లెల్ల ( జుట్టు కొనక చను జేంద్రు పురము 
చి వూకోపంబునం బుట్టు$ ప్రళ యవహ్న్ 

ఇ__దగ్లమగుభూతేలంబట్టు 4 తనరుచుండ, ఈ __—_——ఇ_ —~ 2120 
క వానుమ మహోమతికాంచెను;, ఫఘనతరుయుతవనము విజిచి 4 కదనం౦ంబున నా 

దను జేం ద్రులం జంపీ, నికేళనరత్న్వమయంబుగాంగం 4 దగు నాలంకళా. ఈకథ 
ర అనలార్చుల చేం గాలిచి, యనిలాత్మ్మ జు6 డూరకుండె; 4 నంత. దికూటం 

బనుశె లశిఖరభాగం,బునః జిత్ర తరంబు గాంగం 4 బెలుచు నవనిపె. రర్న 
యా 

. *తనరాపవానరో_త్సముం డనిలజుం డాత్మీయవాలథీమందుం బొలుభునా 

గ 

1 వో జీవితం భోగయుతం సుపుణ్యమ్-అనిమా, 2 హనామతః శ్యోధబలాభిభూతా బభూావ 

కాసపోపవహా లేవ లంకా-అనిమూ. శి స్వయంభుకో పోపవాతా మివావనిమ్-అనిమూ. సృళ్లయే భగవతా 
ద తర 1 . ప స్థా మిత్యర్భః-అనివ్యాఖ్య. బ్రవ్యాళబ్ద మిట భగవచ్చదైైక్ళ మని గృహొంప(దగు, 4 వ్యరాజతాదిక్య 

ఇవాంళుమాలీ.అనిమూ, 
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యనలార్చులు కిరణములై , కనబడం గిరణావృ తార్కు+కరణి వెలింగ౯, రీ 

చ. ఘనమతియైన యావానుమ + కర్చురసంఘముం ద్రుంచి భూరివృ 

క్షనిచయమా వనంబు నతి4సత్టము పొంగలం బాడుచేసి యా 

దనుజులయిండ్ల కగ్నియిడి థీ “తా మది రాముని. జేరంజోవంనో 

రెన్కు బ్లవగాఘముఖ్యు నురశరీకృత రామపదారవిందుని౯. ఈ౬! 2124 

చ, అనిలసమాన వేగుని, మ4హోముతి, శేషుని, వాయుపుక్తు నా 

వానునును చేవతాగణము 4 నాదృ్భతిమిోణ నులించె; నంత న 

వ్చినచరముఖ్యు: జెంతయును + భవ్యసు తేజు డశోకనామకం 

బును గడు బాడు చేసి యరి+ముఖ్యులం జంపి రణాంగణంబున౯. ర౭౪ 2 125 

క, సురుచిరలంకా పురమును, గరమర్థి దహించి వెలిగా; 4 గంధర్వులు ని 

ర్హరసిద్ధ మానివర్యులు, పురమును దగ్ధమును గాంచి 4 పొంగిరి వేడ్క. ర 

క. భూతములన్నియు6 గపినరు, వా తాత్తిజుం గాంచి 2-కాల4వై శ్వానరుం గాం 

జేతస్సుల నెంచి మహ్మోభీకింగ నె; సంత చేవబృందమునిపతుల్, ౫౦ 2141 

శే, యకువిద్యాధరులును భూ4కాళి నాగ 

" తతులు గంధర్వు లట్లుపశ త్రనము దగ్ధ 
~ మగుట శెంతయు సంట్రీతి 4 నందిరి మును 

వెన్నం డెజుంగనిరీతిని + నిచట వానును. ౫౧ 2128 

వంబదినాలుగవ సర్లము సంపూర్ణము, 

౫ - వ సర్షము. 

అతత హనుమంతు(డు వీతెవెలవొందెి పయనమున కభిముఖు. డగుట. తహ 

క, బలమలర లంకనంతయు, జగీణనున కావాతిని జేసి 4 సాగరమునయం 

దలరుచు వాలము ముంచి య,నలునిం జల్లా ర్చె; ననిలశనందనుం డంత౯. ౧ 

శే. అగ్నికాహాతియొ చెడి + యసుకు లా _ర్ల్రినంది భీతిలంగా నున్న(యావురమును | 

Af గాంచి తనలోన నీరీతి4గా విచారుపరతం బూనెను; నతనివ్శా+క్పద్యమందు ౨ 

క తొలుత భయ వుంకురించె న,వల మదిలో నీచమగుచు 4 బఢయపపనిని ని 

ముల జేసినాండంగాయని, తలపోయుచుం దిట్టుకొనియం 4 దానై తననే. ౨౪ 

క. వురిం గాల్బ్చితి నిక్కా రము, పరమంబనిచేసితి నిది 4 బాగే యని లో 

విరతింబాం'బెను; మజి యెవ్వరు కోపము వృద్ధింబొంద 4 వారకయవుడే. 34 

క, అనలుని దీ వుని నీటను, ననువొందంస నార్చునట్టు + లాకోపంబు౯ 

' 1 జగాను రామం మనసా మహాత్తా-ఆనిమూ. ఏ కాలాగ్సిరితి పంచిశ్య సర్వభూత ని కక్కి 

సుశ-అనిమూ. 
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మనమున నడంచుకొందురొ, భనమతు లావురుషవరులె 4 గడ పుణ్యాత్తుల్. 

వ్ ఎవడు కోపంబంది + యొంతయీం బాపంబు చేయకుండును? బాపళ4చింత లేక 

'క్రుద్ధుండె యెనచో 4 గురువును జంపును, గోప మొందిన యెడ6 + గ్రూరవాళ్య 

మం 5 నధి మే వించు4నిలసజ్ఞనుల నై న; నాగృహంబొందిన + నర్హమిద్ది 

యిద్ది యన త మం 4 చెటు6గ (డు మాటను, నోధికి( జేయంగాం 4 గూడనట్టి 

శే, పనియు వచియింపంగూడని4పల్కు లేదు; 

పాము జీర ర్ల త్వచంబును 4 వదలునట్లు 

తనకు గల కోపమును నోర్చ్పు+న నె. యడంచి 

df పుచ్చునో యతండేగద 4 వురుముడన గ, ౭ 2181 

చ. జనకజ యున్న దంచయిన  స్వాంతమునందు! దలంప కిట్టు ప 

_త్తనమున నగ్ని. బెట్టితిని + దాననె స్వామివిఘాతుకుండ, దు 

ర్త ర నసుండ, లజ్జనే గనని4మక్తుండం చాపిన్సి నిస్పిరో కుజీ 

వసేమిది నాది యేమనుదుం 4 + చాపవుంగార్య మొనర్చినందువే౯. ౮ 2185 

శ. పురమేమొ కాలిపోయెను, బరమపవిత్ర యగుసీత 4 జవ్రలనుళిఖల దు 

ర్య రణంబు నొందియుండిన, దురంతరంగుండను నేను + దోహీనె పతికి, 

. శే. స్వామి'కార్యంబు చజిచిన4వాండ నెగద 

యెందుకొట కింతీయత్నం౦బు 4 చేను జేసి 
తినొ యదంతయు. బౌాడయ్యె 4 దివ్య పురిని 

గాల్ప్బునప్పుడు సీతను + గావనై లి. ౧౦ 9181 

చ, వననిధి దాటి జానకి నిశవాసము గన్లొని దాని రామభూ 

పున కెణింగించు నట్టి దగు4భూారితరం 'బగుకృత్యతం త్ర త ముం 

గొని యిసుమంతయే మిగులం 4 నోరిక నంతయు. శో నీనాండ నిం 

కను దెలుపంగ నౌపనియ 4 గావలయుంగద యిట్టిపట్టు నక, ౧౦౪ 218% 

కే, జనకబ మృతినొందుట నీ, పెనుకార్యము బాలనణి కు 4 బృ భథుశ _క్రితగం 

/ బభానరింపంయబడినదై నను, నొనరింపనియట్టు లయ్యె $ నొకతప్పుననే, ౧౧ 2189. 

శే, కో ధవకళు(డ నెయె యిట్టి+నొప్ప కార్య a 
మును సమూూలము ెజికిలి 4 ననయమూానీ; 

పురమునం దొక్క_భాగంబు 4 భూరిదవాన 
శీఖలదగ్ధ ముగానిది 4 చేరిమాడ. ౧౧౪ 2 140 

క. కనబడ దజ్జాటను నా, జనకజ మృలిగనియెయుండు 4 సంచేహూములే 

టు నగరము భస్మమయ్యను, గనుంగొన నా తెలీవ లేమి 4 త్తూసుత మా కైక, 

2 యథోరగ _స్వచం జీర్ణాం సవై వై రుషఉశ్య రే-అనిమూ, 
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చే, దాన నా కార్య మంతయు థీ దగ్ధమయ్య 

నిట్టు లేయయ్యె నేని 1టచూ4లయుడ నె నేను 

బ్రాణముల వీడుటొప్పు ని4ప్పనీయె నారు 

దగినదని తోందుచున్న ది+ త్తరుణమందు. ౧౩ 2 142 

ని, అనలునిమంటల4+4యందును బడుదునా బక బాముఖంబునం4 బడుదునా స ww 

ముద్ర మునంబడీ 4 మునిలగి యందలిజంతువులకు నావగునంగ 4ములను నావా 

తిగ నిత్తునా; నేను 4 చేవాంబునం శ్రాణములం దాల్చి యేకునిశయల వనచర 

పతియెనస్సునీ వ్రశపరిసరమునకును జన చేర్తు? బూరువ4స త్రములను 

కే, నారఘూద్రోవులను జూడ 4 నరుగు వాడ 

చెట్లుతత్మా_రఘాలినై + యింకమిోంద; 

నిట్టుగరోవదోప.౦బున 4 నీపురంబు. 

గాబ్సి ల్రైషగ ౦బుల౯ ఖాలి 4 గన్న కవిత, ౧౫ S148 

క్ర 2 వెలిపుచ్చుకొంటంగా దె, తులువతేన మ్మవుడుచేయు * దోవమనక యి 

మ్లుల నోంతిజాతి యనుని, ప్పలుకును సార్ధకముచేయు+వాండ నెయెన౯, ౧౬ 

కే. సీతం గానంగందగుశ క్రిం + జెలంియుండి 

యును గ్రుథభంబూని రణ్. ం౦హకుంటిం గానం 

గట్టుదిట్టము లే లేక 4 కడుస్వతంత్ర, 

మైన రాజస భావం బ4ఉమౌానితంబు., ౧౭ బ[4ర్ 

క, ఏమనిచీకొట్టుదు నింక, నామైథిలి మృతిని గనుట 4 యాలించినచో 

రాముండు లవ్యణుండును మృతి, దా ముందంగలగు వారిశదశః గనినంతళ౯ా. 

ర్ వన చరపతిసు గీ వుండు; తనబంధులం గూడి కాల+ధర్య్మము నాందుళా; 

దనసోదరమృతి భరతుడు, విని శ్రాత్ళ డీ తిమోజు + వెకలం బడుచుకా ౧బ్మా 

క. తనయనుజు(డు శత్రుఘ్నుండు తనతోడంగూడి వొగులం + దా జీవింవం 

గను నేర్చు నెట్టు! ధర్శం,బున( దగునిచ్యాకువంశ4ము ధర నళింపక, ౧౯ 

క. నరులెల దుంఖతాపో,త్యరవీడితులగుచుం గుందశిగల రిందులకుం 

” బరికింప సందియం బే, వరుసం గనరాదు గాన 4 బవుళంగులచే౯. ౨౦ 

క. తలంచిన ని ర్భాగ్యుండ నై యిల బరలితి ధర మర్ధ 4మారెరనని ని 

మ్లులం దోనివుచ్చితిని రో,నల శావృతేమలిన
ి ప+సడనాం నై 

1 ఇహాఐ ప్రాణసన్నా గ్రసో మమాపి హ్యద్య రోవ లే-ఆనిమూా. పాణసన్నా గ్రహ ప్రాణ 

వా లోకేషు కపిత్వ మనపస్థిశమ్-ఆనిమూ-. ఆనపస్థిరేం-వాపలా 

పరీతౌత్తా-ఆనిమూ, పరీతళ బ్లస్థితి చే నిటం లెనుంన 
దోష త్యాగ _.అనివ్యాఖ్య. 2 స్క థితేం శ్రమ 

రక మిత్యగ్థ ౩-అనివ్యాఖ్య. కి కోవదోష ( 

మున లతాత( మారోపితమని యెజుంగనది. 



లిగ్ట్ల్లే ఆంధ్ర, క్రీమద్రా మూయ ణము 

ఆ, విశ్వనాశకరుండ 4 విదిత మోయదియ య్య; 

ననుచు జింత చేయు4న తనికి మును 

మదికి దోంచియున్న4మంచిశకునము లె 

స్పష్టములుగ6 గాన(శబడియ నపుడు. ౨౨ 9151 

క, మనమున మరల దలంచెను, హనుమంతుం డొక్క వేళ + నామంగళరూ 

ప నితాంత ప్రియదర్శన, యనూనలానణ్య రాశి 4 యాజన కజయు౯, ౨౨౪ 

క, తన కేజమె రణశీంపం, గను నాశేంబందకుండ4గలదు జ్వులను. జడ 

న్నిని గాల్బ్పండు; ధశ్థాతుం, డనూన తేజుడగు రాము+నతివను నీతక్రా, ౨౩౪ 

క. తనసశ్చ9వ ర్రనమున౯ా, బనివడి రథీంపంబజెడు4 పావన చి_త్తక 

గని పావకుండు స్పృృశియిం,పను శే క్షుడు గాడు; జ్వలను+పని శాల్చుటయే. 

కే. అట్టిదవానుండు ననుం గాల్పం + డరయ నిద్ది 

రామచందృప్ర భావంబు + రమణేివుణ్య 

మివ్వికాల్పుక యుండగా 4 నిపుడు చేసె 

నిశృయంబగు నీయూహా 4 నిజముస్ జము. ౨౫ 4 1ర్ర్ 

క, భరతాదులకు౯ా ముగురికి, బరదేవతే యగుచు రానుఃభ' ద్రు,ని పియసుం 

దరి యగుచు నలరుజూనకిం దరమే నకియింపంజేయ + ధాతకునై నక, ౨౬ 

సీ దహూన మేపనిగాంగం 4 దగువావ్య వావానుం డాత్శశ క్తికి నెప్పు 4 డడ్డు లేక 

._వ్యయమనునదిలేక 4 వజలువా6డై యుండి నావాలమునుగాల్ప $ నేవధమునం 

జూలకున్నాండుగా 4 సాధని నికసీశత దహియించునే యొవ్వి4ధమున నైన; 

ననుచు జింతించె నా4్రహానుమయు విస్కితుండై సాగరాంతర4మందుం దనకు. 

ఆ. గానం బడినయట్టి+ మైనాక భూ ధ్రంబు, మరల, దలంచుకొనుచు 4 మదిని నిట్లు 

తలంచె; సీగీయతేపముశివలన సత్యంబునుభ ర్ట తత్పరత ను + భ వ్యముతిని, ౨౮ ౪ 

క, జనకజ యగ్నిని గాల్పం,గను జూలునుగా దె యగ్న 4 కాల్పంగలండె యా 

వనితొ మణి ననితల(వెను;, వానుమంతుం డిట్టుజనకు4నాత్య జమహి మక. 

క, మనమున నెన్నుచు నచట౯, వినియె మజోత్తులయి ఖచరళథబృందంబునః గీ 

ర్రినిగ నృచారణుల వా,క్యనిక రముల నిట్లు; వారు 4 కడువిస్మితులై , ౨౦ 2159 

క. కురా! వానుముంతుండు దు, ర్వారబలో వేతుండై న 4రాశుసుల లస 

ద్భూరిగృవాంబుల కెల్లను, దారుణశిఖం బెట్టి యొట్టి+క్రై ర్యయుకులకు౯ , 

తే. చేయసాధ్యము గానియి$ చిత్ర కార్య 

మును దగం జేసె నాళ్చర్య4ముగద యిద్ది; 

దనుజులును ప్రొ బాలవృశద్ధతేతు లార్తిం 

దొలంగి చనుచుండం దనసాంపు 4 తొలంగిపోవ. 3౧4 2161 
ప 

* నాగ్నిరగ్నా ప్రవ ర్త తే. ఆనిమూ , 
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క, "జనకోలావాలముల క్రొ, యనం బర్వతగువాలు పృతిగ 4 నారవములు చే 

య నిపుడు లంకావురమిది యనూనదై న్యమున శేడ్చు+నట్లున్నదిగా. 33 

క, 2వురిసాట్టప్రాకారో, త్క_రలోరణ యగుచు నిపుడు 4 దహీయింపంబడెక 

sf దరుణీనుశిషానకి య ం చ్చెరువుగ దహియింపంబడక 4 చెలగౌడు నవావశు 33 

వీ వానుముంతుం డానూట $ లాలించి సఫలంబు లై ననిమిత్తాళి 4 నవనితనయ 

సద్దుణాళులు రామ చంద్రుమాహాత్మమి'మొవలగుకారణం4బులను, జార 

ణో కుల సీతకు 4 నొక్కయాపదయును గలుగ లేదని వార్ష 4కలికుండయ్యె; 
నంత నాతడు తాను + నటవచ్చి యున్న కార్యంబుప్టలిం చీ ధశరాకుమారి 

ఆ. యగ్ని బాధలేక 4 యలరుచుండు కెజింగి 

వురల6 గన్ను లలర 4 మానినిం గనీ 

పయన మొనరుషంగం 4 బరమచి త్తంబున+ 

దలంచె రాముంజూడ 4 నలరు వేడ్క. 5౫ 

వంబదియైదవ సక్లము సంపూర్ణము. 

ఎడి ఎవ సర్గము. 

ధులు హనుమంశు6డు సీఠతయనుమతిం గై కొని పయనము చేయయీనుట. శ్రుతం 

క. అనిలజుం. డంతట నవ్వున, మున నావృకంబు కింద 4 మోడ్చిన శేలం 

గనుపట్టు సీతకడకుం, జనియొ,క్కి మదీయ భాగస్ట4నరణీని నిన్నుకా. ౬ 2165 

క. నిరపాయంబుగ నుండుట, బరికించితి ననియె; వీతథపయనము చేయం 

దర్పరపడుహనుమంతునిం గని, పరమపతిప్రియత చెఆపణబల్మె. నతనితో౯. ౨ 

క, పరవిరహో! మహోత్తా!, పరుల౯ వధియించి నన్ను 4 భ ర్రకడకు స 

త్రషరగలిః నొనిపోవగ నొ,క్కరుండవె చాలుదువ్ర నీవు 4 + కడిదిబలంబు౯. 

క, కనయబజచితి విది నీకుకా, ఘనకీ రి నొసంగగలదుగాని రఘుపతీం 

ద్ర్రునకుం గాదుకదా; ఏను, మనఘా! రివువారుండు భూవ4రాధిపుం డతండే, 3 

క. చనుదెంచి యిచటి కుజ్జ్వల, ఫఘనశరముల లంకం గలంచి + కాంతను నన్నుం 

గొనిపోవునేని గాకు శన కతనికి సదృశ మిద్ది + కుభగుణనిలయా! ర 2169 

చ. అనిమొనవీరుండై నుజి ను+హోత్తుండు నై తగురామమూ శ్రియె 

తనకు సమా నమావిధిని ' దారుణసంగరమందు వి శ్రమం. 

బును నెజపంగంజూలునటు+పూని యొనక్పుము నీవె యంచు నా 

జనకజ యర్థవంతమయి + సద్దొనయానిస్టతమై నహేతంకం 

బునునయి యొప్పువాక్టమును 4 బూన్మి_ వచింపంగ నాలకించుచుకా, ౫4 

] జనకోలాహాలాధా శౌ శ కందంతీ వా ద్రికందరే-ఆనిమా, 2 జానకీ నచ డగ్గ్లేతి.ఆవియూ , 
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చ. అనిలజు. డిట్టుపక్కె; విను + మంబ వలీముఖభల్లు'కౌదివా 

హినులనుగూడి వేగమున 4 నిచ్చటికిం జనుదెంచి సంగరం 

బున రిపులక్ జయించి వగం4బాంబెడునిన్ను ముదబ్లిం దేల్చు నా 

యినకులసం భ వ్రుండనుచు  నివ్విధింబల్కుచు నూటిడింపుచుకా, ౭ 2171 

తనవిభునిచెంశకుం జనుమనమున వందనమువేసె 4 మాపు ప్రికిః న 

వ్వునచరవీపండు శ్రీ రా,మునిం గన్లొనం దమకపడుచు మోము వెలుంగక్, 

ఘనగిరియైనయరిష్టంబును నెక్కెను శత్రువాంతు + పొడపుగ నదియుకా 

జవనజచ్యాయలం దగున ,ఎవ్పునపం క్తులు నీళములుగ 4 బరంగుచు నుండ౯., 

6, చిత్రయు _కృమగుచుం 4 చెలంగుచు. గట్టుపు 

ట్టమునుగూడి తగువి&ధముగ నుండె; 

శృంగ మధ్యమున 4 జెలంగి చే లాడుమే 

ఫఘముల సో త్సరీయ+4క ముగ నలత ౧౦ 9174 

క. ఖరకరుం డాత్తకరంబుల, థ రాధరము దానిం వీ తీ4 తనర౫ నిదియా 

దరుణము మేల్కొన నని చి, త్తరంజనముగాంగం దెలుపంీదగి నట్టుండెల్ ౧౦౪ 

క, గిరియందు. డ్రా లుధాత్తూత్కరముల. జూడంగ రసియు6 4 గరములం దెలుపకా 

ధర మిద్ది కనులువిప్పుచు, ధరణిం గనునట్లు చెప్పం4దగి యలరారెక౯ా, ౧౧ 

స్, నృిరరజలపూర+నినదముల్ గంఫీరముగం బర్వ వానివేం+ దగ శ్రుతులను 
జదువు చున్నట్లుం డె, 4 స్పష్టంబుగా: బలుపీధముల నందొోగి 4 వివులములగు 

వస స్ర నణాతినిస్వనముల చేతం జక్క6ంగం బాడుచున్నట్లు 4 కానంబడియు; 

మింటికి 'బెరుగుచు + మించినయా దేవదారు ద్రు మంబులం $ దగం గరములు 

ఆ. పైకీ నెత్తి తపము 4 పరమంబు సల్చెడు, కరణ నే నొప్పుచుండే; 4 గాఢసాను 

పతీతజలర వములం 4 బటువుగద దిక్షైడుుభ ౦గీ నొప్పుచుం టెం 4 బర్వతంబు. ౧౩ 

వీసమ్వూాలిక: 

UA 

UX 

శ్యామవర్ణ ంబులై 4 సాం ద్ర ంబుగా శరతాా_లపుప్పితము ల 4 శ్రాలుచున్న 

స_ప్పపర్ల ర్ల సుమాలి4నర్వస్థలంబుల గాలికి గంపింప4గా నమిదిమిన్ 

వడ(కుచున్నట్టుండె , పాయువుతాంకున ధ్వనిచేయుకీ చక తతుల నద్ది 

కరాయుచున్నట్లుండే(; శ గూ,ర సర్పంబులు నిట్టూ ర్పుచాయున్రల్ +నీగుడం జేయ 

హనుమంతు పై 6 గల్లుశనా గ్ వాంబున నె నిశ్వాసమ్హులం బుచ్చు౪చందనునను 

గనంబ జెం దుహీనముల్, నమ్మి గంభీరంబులయి నిస్వనములంజే4యనిగువాలను 

గనుంగొన నింది ద్రియా+ఫఘము * నడ్డి ధాస్టనము చేయుచున్నట్లుంజెం + జిశ్రరీతి; 

జలదావరోహాళ+ సమతనొ పె స్పడులనత్స$త్యం త గిరు లను4పాదములను 
* తుంగపద్మకజుష్టాఖి ర్నీలాఖి క్వనరాజిఖిః _ అనియాలము. పద్శకాః పద్మవర్థా దృతాః- 

అనివ్యాఖ్య= 



MUN ఈ MOEN) ఆ కళకు DUO, at Pe) 
ళు 

జరియింప నుంకించు4 చందంబుగా నుండె, నభ్ర ంలివాంబు లై 4 యలరుళిఖర 

ములచేత నవయవరిబులను విదువ్ను చు నున్నట్టు లాగిరి 4 యొప్పుచుండె; 

బహుకందరంబుల4బరంగుత చ్చిఖరముల్ వానుమంతు పద వేగ +మునకుం గల్ 

త్రొ_త్రకోభలను గ4ల్లువిధంబునం చేయుచుండె దానికి, గుణి@యును బొడవగు 

నశసకర్ణ ౦బులు 4 నలుసా లంబులు తాళ ముల్ వంశముల్ + దాని. జుట్టి 

యుండెను, బువ్పంబుశలొప్ప వ _స్తృతము'లై త గుతీంగ్గబొంపముల్ +దాని కొ క్ర 

సాంపును గల్లించు+ చును బొచ్చె; నయ్యిద్రి బవాుమృగగ ణములు4టవరంగుచుం డె 

థాతున్రల్ కాజుచుం + దగువన్నెం గల్పించుచుండెను, సబుయేలు4బుకుతరళిల 

తే. లాగిరీం దృమునిండుగ + నమరియుం డెం బరమమానులు గంధర్వ+పటలములును 

యతుకిన్నర పఫణివరు4లందుం జెలంగుచుండి రురీషీజంతలును 4 నౌగి( జెలంగి. 

క, గిరికందరముబ నింహో,త్క్ర్రరములు నివి కంబుబనగుచు! 4 గన్పడెను భయం 

కరములగువ్యా ఘ్రములునుం, బరంగుచు నెల్ల రకు భీతి + బడయం జేసె౯. 

క సురుచిరఫలవృశుంబులు, వదమూలంబులును నందు + ఫాసిలుచుండె౯ 

మరుడాత్త్యజుం జాగిరి రఘ్కువరు ౫నుకెతుకము త్రన్ను( థీ వష్టర పెట్టంగ ౯, 

క, ఆరోహీ౦చెను; నంతట, మారుతి రమ్య డ్రిసానుళమండలములం "బెం 

పాఠరుతిలౌఘం బులం దన,భూ రిపదంబుబను ట్రొక్క్64+బూనంగ నవియు౯ా.౨౧౪ 

క, ఘనరవములం బిండిగనయి, వనథింబడ (జొ చ్చె) నంత 4+ వనచరవరున్దిం 

డును శే లవరము దానిని, దనగతివెలయంగ నెక్కీ 4 తన నుడిలోన౯ా, ౨.౨౩౪ 

కే. యామ్యుతీరం బునుండి సౌ4మ్యుమగుతీర 

మునకుం జనవే(డి మేను. బెంళీచెను ఘనముగం; 

బవన సుతు డిట్టులాగిరి+నరము నెక్కి 

రుంవ ఫణి వ్రజభీమమా+4జలధి. గాంచె, ౨౮ 2188 

క, చనచరలిలకు(డు పవనుని, తనయుం డు త్తరతటంబు 4 దత్నీ ణతీరం 

బుననుండి చేర నాకస్కమున శకెగసెను వాయువట్లు + మోదము B౯3 

కే. అప్పుడా గి రివర్భంబు + వానుమచేత 

వీక్రికంబయి శిఖరముల్ 4 నృతములును 

వడంకందెళ్ళంగం దనయందు 4+ వజులు జంతు 

సమితీతోయూడం దాను నిశస్వనము లొప్ప. ౨౬ 2165 

క, ధరణికి సమముగం గ్రిందికి, ద్వరణగ్రుం గను; నతనితొడల+వడేకిం బుప్పో 

త్మ_ర యుతే పాదపములు సురృవమవజ్క పవత నూలు4భంగి నిల బడెల 

క. గిరకందరాంతరంబులం, బరా క్రమము నొప్పనున్న4పంచాసస్ట్రము ల . 

మృరుదాత్మజుపద వీడక భరింపలే కార్వ నారశివంబు భయదమై. ౨౮ 2i8T 

క, అనిలపథంబును బృద్దలు, గనుజేయుచు వినంగంబడియి: + మభ రమందు! 



456 ఆంధ్ర క్రీము దామాయ ణము 

గన(బడువిడ్యాభరవర,వనితేలు వస్త్రములు జాజి 4 బవాుుభూపణముల్ , ౨౯ 

ఆ. తొజుమాజుపడంగం 4 దటుకున నాపర్వ,తమ్యునుండి యాక4సమ్మునకును 

నుద్గమించి; రంత 4 నురుతనువులు దీ_స్హృజివా లొప్ప విషము 4 చిచ్చుపగిది, 

క చెలంగంగ నొప్పుసర్పంబులు కేలలును మెడలు పగుల 4 ముడుచుళొనుచు బా 

ధలనంది పొరలుచుండెనుు, గలంగుచు6 గిన్నపలు నురగ4గంధర్వవరుల్. 9౧ 

లె, యతు.విదాస్టధరులుం బవ నాత,జాభి 

వీడితం బెనయాగిరి 4 వీడి యాక 

సమున శకెగసీరి తపళశిఖథరముల వెలసి 

యున్నతము శ్రీయుతంబునై + యొప్పుగిరియు. 3౨9 2191 

క, బలనంతుం కై నపావని,వలనం దగుబాధనొంది 4 పాతాళంబు౯ 

గలంగుచు. జొచ్చుచు వసుధా,తలమున కు సమంబుగాంగం 4 దాం గనుపశ్టు౯, 

క. పదియామడల వెడల్పును, బదిని౯ మూ౭డింటం బెంపవచ్చుగణనతో 
డం దగినపొడవును గలగికి యది ధరణికి సమముగాంగంశీదద్దయు. గుం గె౯, 

తే. అలలవరుసలు తటమును 4 నక్షైకొట్ట 

భయదమై యొప్పుచున్నల(వణసముద్ర, 

మును సనీలముగా దాంటు4మనసున6 బవ 

నాత్శజు(డు మింటి కెగసె ఆ +ర్యంబు పొంగ. కిళ 2194 

వంబదియాజవ సర్గము సంపూర్ణము. 

స్యోరై ఎవ సర్గము. 

రుదు హనుమంతుడు సముదృము దాటి జాంబనదాదులను గను(గొనుటం ైద్టుం 

2 శశి తెల్ల కల్వంగా 4 సరసిజమ్మిత్రుండు 

జలకుక్కు_టంబుగా 4 శృవణవువ్య 

తారకాదషయుము కాదంబంబులుగ, మటే 

జలదముల్ ఆ వాల? శాద్వల౦బు 

లుగల బునర్వీసు వనశ4దగుతారయును మహో 

మోన మట్టుగ, భూమి4నూనుం డతుల 

కాయంబుగల్లిన4 గా, వాంబుగా, మటి 

మైరావతము దీపమై తనరంగ 

సా్వ్రతినాం దార, వాం4సవిలోళితంబుగ, 

నర్టసనసంఘాతసం4జాతములయి 

ఏచీసమంబులా4విధుకరములు న్స్త్ర 

జలములుగాం డగ శి బలువిధంబు 



సుందరకాండము = ౫౭ నక్షము, 2ర్” 

లె నఛాయల నొప్పుఖ(యతుగంధ రోస్టర 

గులు ఫుల్ల నీరజో4త్పలములుగను, 
దనర నపారమై + వనధిపోలికనున్న 

గగన౦బు వాయు వేథగమున( బొల్టు 

తే. వానుమ యాయాసమే లేక 4 యవుడు పెద్ద 

రాడ్ సంద్రముదాంటున థీ టొప్పుమోాణి 
య 

దాలు: శీమంతుండగు వాయు 4+తనయు డంతే 

నంబరము మ్ర్రింగంజూాచెడు4నట్టు పూని. ఈ 2195 

క, వనజారినఖంబులం జృీల్పనుబూనినయట్లు, "తార4పను సూర్యునితో c 

గనుపట్టునట్టియాక స,మును హరియించునటు మేఘ4+ముబసంకతులకా, ౫ఇ 

క ఆకర్షి ంచెకురీతిని, నా కాశమునందుం చాను 4 నరిగాం దికుగుచు౯; 

ద్రాకట కేజుండయి ఘనుంకౌకవివరుః గాంతిపాలయ + నటమేఫుంబుల్. ౬ 

ఆ. అరుణ పాండరములు 4 నసితమాంజిస్టముల్ 

హరిక కృవ్ణ్వలోహి 4తాంగకంబు 

లగుచు వెలసె సంత 4 న,భ్రజాలంబులం 

వొరణగబడుచు వాని 4 దగ్గిర విడుచుచు. ౭౪ 4198 

న ఘనజాలపినద్దుం డై, కనంబడకయయుండి మరలం శ గానంబడెడుచం 

ద్రునిరీతి నమరియుండెను;, వానుమయు( ౫ కిప్ను డంబశ4రాంఠతరమందుకా. ౮ 

క సితవ, న్ర్రంబును దాలిచి, విశ తాంబువరాళి వేగ 4+విరియించుచు ను 

ద్ధతిమాజం బో న్రటకా మణ, మకండటం గన్పడుచు మరల 4 నంత రి తుండై 

క, చనుచున్న చంద్రురీకిని, న యబడుదు౯ా వెలుంగుచుంటె 4 గాలికొామగు. డా 

వానుముయు మాటికిమాటికి, ఘనముల పిరియించి దారిం + గైకొని వానిక్. 

కే, చొచ్చుచు౯ వీడుచుకా మేధఘశకుంభదు గ, 

నినద మట్లుగ నార్చుచు 4 నింగి గరుడు 

వోల్కి మిజి6 బ్ర కౌళశించె, 4 భూరి కేజుం 

డై నయాతండు భీకరథదానవాళలి, ౧౦౪ 

చ. అని వధియించి స్వీయమగు+నాహాయముక వెలయించి ప త్తం 

బును గలగుండునొందునటు + పూనికంజేసి నురారినాభు నా 

రిని గలంగంగంజేసి యతి+తీవ్తపరాకృములై నవీరలక్ 

జెనువగనొండం గూర్చి వృథి+పీసుతకుం ది యొక్కీ యంతేటకా. ౧౩ 

క, ననరాశష్టింకరమున వే, చరుచుండెళలా; ఏర్య మంర 4 శ్షషపవతేనయు( డ 

దని మెనాకంబును నొయ్యునం గరమునం డాంకి యశనిశనట విచ్కొ ముదు, 

క. జాస్టము_క్రశరమువలే నుద్దామగతింబ
ో యె నట్టు 4 తగువడిం జనీయల 

32న 

2201 
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దామారురి మేఘుమువలె, భీమం బగునామ హేంద్ర4పృథ్వీధ రముక్క ౧౪౪ 

కని సంతోషంబున న్యార్చెను; నీగతిఘైరిరవము + చెలంగ నఅచు చుక 

ధ్వని దాని దిశల నించెను;, వన చరపంభాస్వుం డంతే4వజలు చుం జెంత౯. ౧౫% 

తనమిత్రులుండ వారల గనంగాంజ నె వా ర్తందెల్పు4క"శతుకమున ; నం 

త నతండు సింహనాదం, బొనరిచి వాలమును ద్రిప్పె 4 నురు వేగమున ౯. 

గరుడుండు తిరిగెడున మ్యుం,బరమున నార్బంగ నార4వంబున కట భా 

స్క_రమంకలంబుతో నంబరమెన్లికు బగులునట్టి4వడువ్రున నుండెలా, ౧౭౬ 

వననిధ్యు త్తరతీరం,బునం బావని. జూచుకోర్క + పొదలుచునుండక౯ా 

మునువున్నమహోబలులౌ, వనచరళూరు లొగిం దద్ర4వంబును ను శుతేకా, ౧౮౪ 

అనిల వ్రేరతఘనగర్టన మున కుద్దియగుదాని 4 సాం ద్రామోదం 

బును బెల్పుదాని మత యా,తనియూరుజవంబు వినిరి 4 తేత్సేగుయమున౯, 

వవార్త విందుమో యని, యావనచరు లెల్ల దీను$లై యుండుటచే 

నావాయుతనయునిన దము, లావారినరవము (బోలి 4+ యలర విని రట౯ా. ౨౦౪ 

వన చనములండలజు నా ర్చెడు, హనుమద్దళ రవమునశ్లై 4 మాలించి సఖుకా 

గనంగోరి సంభ్ర మంబులం గనుచుండిరి వానుమరాక( $ గడు శుభదంబుక. 

వారివరుండు జూంబవంతుండు, పరమమునడం బార నచటి+ప్పవనో త్తముల౯ 

దర బిల్చి యిట్టులని యెన్సు, వారివనులా రా! సమోరు4నాత్మజు, డశందు౯. 

సర్వవిధములం గార్భంబు $ సఫలమైన 

దానిగా. జేసికొని తాను 4 తరలివచ్చు 

చున్న వాం డేంచుకై న నిం 4 దుండంబోదు 

సంశయము, కార్య మద్ది ని4వృలమెయెన, ౨౩ 22 

ఇతని గ ళస్పన మిపుడీ, వితేమున నుండంగంగల చె; 4+ విదితముగా బే 
కృశకృత్వు(కౌట దీనా గతసంశయులమగు టిపుడు 4 క_ర్తవ్వ నుగుF౯. 

*వనచరులంత మహాత్తుని, ఘనబాహూరుయుగ వేగథగాఢరవముల౯ 

గని విని సంతేసమున నొయ్యన గంతులు వేయ సాగి4$రందందు వడికా, ౨రో౪ 

2వనచలు లతిసంతోషం,బున వృత్షమునుండి వృతుశిమునకు౯ా శిఖరం 

బుననుండి శిఖరమునకులా, ఫఘునగతిచే నెగిరి యొకటి4గాం జేరి రొగిక . ౨౫4 

. ®ివానుమును జూడయగోరి యిటు 4 లాకపులెల రు భారుహో గమ్ముల్ 
య శ 

గొని యటం గూరుచుండి యొక4కొంతేపభంబున నుండివచ్చుమి 

త్రనిశరముం గరంబు వడి + రమ్మనివిల్వంగ వ్యవ్ర్రముల్ కరం 

. శిఖరా చ్చిఖరాణిచ- అనిమూ . క వాసాంసీన 

స... విధ్యంశ, పర్యభాగినమయకా-ఆని వ్యాఖ్య, | 

1 తస్య బాహూరువేగం చ నినాదం చ మహాక్మినః -అనిమయూ , ౨ తే నగాగా న్న గాగ్రాణి 
లో 

చళాఖాక్చ సమావిధ్యంత వానరాః-ఆనిమా. సమా 



సుందరకాండము = ౫౭ నర్షము, ల 

బున( గొని పీచున ట్లచటి(భూజములందగు చిన్నకొమ్మలక్ 
హనుమకు. గానుపించునటు 4 లాదృతి నూంచిరి వేడ్కపాంగంయగకా. ౨౬౪ 

క, గరిగుహూలం జేరి వాయువు, విరావముం జేయునట్టి(విధ మున బలవ 

న్మరుదాత్తజుండు గర్జించే రహీిక౯ా దవమువార లెల్లం 4 జించేల చాయా, 

తే, మేఘసముదాయనుట్టులు 4 మింటినుంక్రి 

నచ్చునాక పివీరుని 4 వరుసం గాంచి 

1 పా ౦జలులు (గాల వనచగుశ4లంద అచట 
ల లీ 

నిలిచియుండిరి వార్ష ౦బు + లొలయు చుండ. ౨౮ 2220 

చ, ధరణిధ రాభుండె. జవము 4 తద్దయు నాహం నాంజ నేయు డా 

తరునివిడా ద్రిశ్చంగ మున. 4 దా నట 'వ్రాలెనుః మిత్రదర్శనా 

డరమునం బూరితేంబయి నిశతాంచము పొంగుమునంబుతో చునో 

హారగిరిని క్ష రంబు కడ ఖీ నభ్ర పథ ౦బుననుండి యాతండు౯ా. కిం తత్తర 1 

కే, *ఇిన్నపతంబు గాందగుణిఖరిరీతి 

నందు వ్రాలెను; సంశట + నాకవులొగి 

మదుల మిక్కిలి మోదంబు + ఫొదల న్స 

వోత్తు సేవించి సంతుష్టి 4 నంది రపుడు. 339 బెడిసి 

వ. వన చరు లంత శే మముగ 4 వచ్చిన వాయుశనూజుం గాంచి యా 

తనికి ఫలాళిమూలసము4దాయము. దెచ్చి యు పాయనంరబుగా 

మనముల6 గల్లుతృ ప్లిని స్మకుర్పణముం బొనరించి సంశసం 

బునం దనుమోము లొప్పంగను 4 బూజలు సల్చిరి వాయునూనుండుళ౯. కక 

అంతట జాంబవీదాదులె "గు రువృద్ధులకు, నంగదకుమూరు4నకును మొక్కి. 

వారిచేం బూజలం 4 బడసి యాకపులచే నలరింపగాంబడ్ + యచట! గంటి 

౩న్పీశ్రన్సు నే నని చెప్పె సంకేపంబుగొ శుభవార్త; న4క్క_పివ లేణ్యు 

డంతట వాలిజుం+డై నయ౦గదవిక రమ్మును గృహియించి యిశముగ మహేంద్ర, 

కే. ధరమునకా రమణేయమై 4 పరంగువనము 

నందు గూర్చుంజె నవ్వుల 4 హనుమ మోద 

మలర నక్క_వివరషుల + నాద్భకి గని 

యనియె నిట్టు; లశోకాఖ్యశ+వనమునందు. 3౭ 292 

క, ఘోరాకృతు లగురాతుస, నారులు తనుం గాచుభుండ + నై జమహిమచే 

రీతి. గందుంబొందని, శ్రీ రామునిసాధ్వి మైవన+ీనీకను గంటి౯ా, 3౮ క 
తా 

rhea 

1 రసుక పాంజలయ పసథా-ఆనిమరా. జి గిరీ రి గినిభః కోసి, -అఆసనిమూా. ఆవిచ్చిన్న పక్షుష్య 
కా! 

ఠా 

' 

పాళౌాసంభవాచ్ని న్న పత.ఇత్యు క్ట మ్_
ఆనివా్యాఖ్ట. ఖ్ దృష్హై కీ దేశి విక్రాంత సృం మేషేణ వ 

డయత్ _ఆవిమూ. we 
ల్ 
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ఆ. ఏక వేణిం దాల్చి(యాకాంత శ నీ రాము, గవెడునవారఛ మిగులం4గె( గృశించి 

నుర్వి ధూళి ద్ర గ్ శ యుపవొసకష్టంబు, అంది జడలుదొల్సి$యందు నుండె, 

క. కనినాడ నన్న వాకం)బును నమృతో పమము నర్థ4పూరితీమును నా 

పహూనువువచింపంగ విని యూ, వనచరు లామోబోపార+వశ్యము గనుచుకొ. ళం 

ద్ బలవంతులై నయాశవానరుల్ కొందజు సింహనాదంబులు 4 చేసీరక్తై 

మజిళొందతార్చీరి + మజికొందజుబ్బున గరి ంచి రెలమిమై( 4 గ పులుకొంద 

జుట్టు లె కిలకిల శ యని ధషనుల్ చేసిరి కొండ దయ గర్జి 0ప 4 | సారి మాటు 

గర్త ంది; రంతటం 4+ గపివరుల్ కొందటు పరమసమ్మదమున థీ బరవేసమున 

స్తే tee cm బలమొప్పగ6 4+ జూల పొడవు 

లె నతోంశలం బకెత్తి 4 యవన. గొట్ట; 

రనల( గొందజు సన్ముద4మలర శైల 

* శృంగములనుండి దుముకుచు 4 నేపుమూజి, ర౨౪ లెల్ల 8 

క, “కరినిభు హూనువును స్పృృశ్యించిరి; వానును యు నిట్టుకంటి 4 సీతననంగవా 

నర ఏరమధ్యమంబు న, బరంగుచు నంగదుండు పల్కె_ 4 | నరవాక్యంబుక, లల 

కే. విరివిగలయట్టికడలిని 4 వేగ దాంటి 

పోయి మరలను చాటి యీళీపుడమి శేగు 

డెంచిలేసొ కాన బలమునం 4 దీ వృపౌరు 

పషమున నినుబోలువాందు లేడు మహీ నెనండు. ర౫* 2280 

కే. *జార! నీసాగ్టమిభ క్రి య4యార! నీదు 
వీర్య, మయ్య రె! ధీరత 4 వినులిచేయ 

నగును మాథభాొగ్యవశమున 4 యశమున దగు 

__ నవనిజను గంటి వీన్రు సు4రారివురిని. ర౬ 2281 

క్, కాకుణ్ణు (డు మాభాగ్యం, వీకరణి ఫలించెంగాన నింక వీ శ్రకుంగా 

కోకరేబు నందకుండుం, గాక మహాసుఖము నొందు.+గా కని పలికె౯ా. ౪౬౪ 

క, వనచరులంతట నంగదు, వానుముంతుని జాంబవంతు 4 నటం గొల్పుచు వా 

రిని మువురం జుట్టుకొనుచు౯, *బెనుశిలల వసించి రంజ + ఏరవన చరుల్. రడ్న 

క. అనిలజుం. డంబుధిదాంటుట, దను జేంద్రువురంబుం గనుట 4 ధాత్రీఠనయ౯ా 

గనుటయు రావణు గాంచూట, యనునీవా ర్తల వినంగ 4 నాతురపడుచు౯. 

క వేమోడ్పులు గీలించుచు, నామారురిమాము( గనుచు 4 నటనుండంగ), నా 
క 

క్ష ఆంచికా యతేదిర్ధుణి లాంగూలాని శ్రవిన్యధుః-అనిమా. అత్ర, దీర్భ పదసన్నిధానాదొ 

యకపదళి నూ లపకమ్-అని వ్యాఖ్య. 2 వానరా వాశణోపమం-ఆనిమూ. కి అహో స్వామి నికే భి 

రహో వీర్య మహో ఖృతిః-అనిమూ, క పరివాళ్య ప్రముదితౌ ఛేజికే విపులా శ్మిలా౭-ఆనిళూా. 



సుందర కాండము . ౫౮ సర్లము విర్ర | 

శ్రీమంతుం డంగదుం డు, ద్దామబలాధికులు కవులు 4 తన్ను గొతువంగ౯. 

కను రసేవీమాను డై ని, రర నాథు(డు సందు * రాజిలుశీతి౯ా 

గొిదియందు. బొలుచుచుం జె న్వు, వరకీ ర్త స్టినిపతుండు గంధశ4దనహుసూనుండు కా, 

క, కనకాంగదయుత బాహుండూ ఫఘనయళు. డంగదు:డు చర మశక తుకమొప్పం 

న నధిష్టించుట వి సృృతిం గనునా 15శిఖర మతుకాంతి వెలింగె౯ా, ౫౧ 

వంబదియేసవ సర్షము సంపూర్ణము. 

రా "= న సర్లము, 

దైదూ ఆంగదాదులతో హనుమ లంకావృత్ర్తాంతమును చిల్చుటుం. శ్రర 

క. తరువాతే నతులబలుళా, ముకుత్సుతా ద్య ఖలకీశ4ముండాను లెల్లం 

బరనుముదంబు మ హేందృశీఖరిళ్ళంగమునందుం గూకి4కాంచిరి మిగు3కా, 

(౫h , సంతీసంబున నాజూంబ4వంకతు. డంగ 

ముందు బుుకలు పొడను హగ్హాబ్టిం చేలు 

కవివరుని హనువుంతునిం 4 గాంచి పలికె 

గారన్టివృ త్తాంతమును నడు4+గరి దలంచి. ౨ 9289 

చ. జనకజ నెట్లుగాంచితివి 4 సాధ్వయు నచ్చట , చెట్లున్న దా 

దనుజవిభుండు దుష్ట్రనుతి 4 దారుణకరు(డు వీశయం౦ంచుం దా 

ను చెటులువ ర్రనరబునో X4నుకా ; గవివర్య! యభథార్థరీకి నీ 

పని సక లంబుం జెల్పు వీద+పం దగుకృత్యము నిశృయింత మో 

హూనుము! రఘూ త్తముం గనంగ 4 నందజి మేగినయప్పు డచ్చటకా. ఈ 2240 

క. పవీమాట చెప్పుదగునో యేమాటయుం దాయ దగునొ 4 యజి-గింపుము నీ 

వే మాకు, బుద్ధిమంతుంద, వె మాకుం దెల్పంజాలు4నట్టిండవుసూ. ౫ £241 

క. 2అని జూాంబవంతుం డిప్పగిది నియోగింపంగ వానుమ  తీవవులకలం 

గనుచుక్ మూర్ధన్మున నా, జనకజకు౯ (మొక్కి పల్కె + సాధుభణేతులళ. 

క, విను నేను సమాహీతమతి, వననిధిదాయావమ్యుతటము 4 వై శమ చేరం 

గను గోరి మహేంద్రాచల,ముననుండి యె వో్యన మార్ల(మున శెగికితింగా, ౭ 

క ఇది ప ప్రుశస్టతేమె మిోకుం, గవ నేనవ్వీలను జనంగ64 గమృము జాంబూ 

నదమయము నై నళిఖరం,బు దారుణం బె నవిఘ్న4మువ ల లంగ. రబ 

క. కనినాండ దాని, నది త్రోవను జక్క నావరించి + నదలక యుంటక్ 

మనమున నెంచితి విఘ్నము, యని యవ్వులం గనకచుయము 4 వది వరంబుక్, 

l యశ్చార్ణ పిన కవ్యో గతై రసాఖి రాత వాక్, గ ష్మీతీష్బం చ య ర్రీతే దేద్భు వాక్ 

వ్యాకరోతు నః “లేనిమూ:. 2 పృణమ్య శిరసా బేవ్యై సీకాయై ప ప్రత్య్థథాపక.అనినూా, 



ఏగ్రీల్లే 

లే 

త్తే, 

తే, 

క, 

ర 

ఫీ ము దామాయణము ఆంధ్ర ్ర్రమాద్రా 

భవ్యుమును శేరి దీనిని 4 బగులంగోట్ట 

వం యుననుబుద్ది నాకేప్తు 4 ౫లి7౫; నంత 

నర్మ_తుల్భముగాొ శ గపశనగ్లిరెవర 

చిఖరమును వాలమున మో+౭ద 4+ శృంగ మద్ది. ౧౦ ౨246 

*నవ్రదశములు గా6 బగ లెను, శ్రీతిభర మది తన్నుంగాల్పం+ జేయు ప్రయత్నం 

బతులితము గా గెబుంగుచు, సుతా! యటంచుననుిల్సిశశుభనాభురో క్షి. 

నామది సంతస మందం, గా చుతిమతి చేసియని యె; 4 గంధవహూునకుళ 

నేమిత్రు డం వివతేం డ్రిగ, నోమారుతీ నన్నునెటు(గు + ముద్యమ మలరక, 

నను మెనాకుండందురు, వననిధిలో నున్నవాండం 4 బావని! పుత్రా; 

మును గరివర్యము లన్నియు, గనియుండును బత్షములను 4 గావున నవియు౯్, 

తమయిచ్చరీతిగా భూ, ధ్రము లెల్లను నప భూత్మ్కతతుల౯ విపరీ 

కముగా' దిరుగుచు నేంచుచు, తమః:దిరుగుచునుం డె.; బాక4కౌసనుండంత౯, 

త్రననుహిమమొప్ప భూధ్రము, లొనరిం చుమహో ర్తి నెటింగి + యురుతేరవజ్రం 

బున వాన్పతములం జెం,డెను వేలకు వేలుగాంగ 4 నిర్భరశ_క్తిల. ౧౪ 24౬! 

నాయనా! మహితాత్తుండై + నీయనుంగు 

జనకుటడొ వాయు బేవుం డా4్రసమయమందు 

నీమవోర్శ వమున వై చి 4 యింద్రు, బారి? నూ, 
బడంగ నీయక తీప్పించెం 4 బరమకరుణ. ౧౫ 222 

క అనిలుని సాయముం గనితి + నాతనిపుత్తుండ వై. ననీకుం జే 

తనయినయంతేసాయమును 4 దానికి మాజుగ6ం జేయువాండ ధ 

రనిరలీ గాంచినట్టిరఘుశ రాముడు వాసవతుల్యవి కృముం 

డనఘుండు గాన నాతీనికీ + నర్హసహాయముం చేయం బూనితిక౯. ౧౭౪ ౪58 

అనిమహాత్తుండు మెనాకు6 4 డనిన పినుచు 

నతనికిని నాదుకారస్టంబు 4 ననువదిం చి 

యవలంబోవ నుద్యు కుడ 4 నెలీ నవు 
గ నత. —E 

హోత్షుండట: బోవంగా నాకు 4 ననువుళి యిడె, ౧౮ 22ర4ీ 

ఫఘనగ8 నాతోంబలుకం, గను బూనినమనుజతనువు 4 గన్నన విడి య 

వర్చైనధిపయినుం డె. బర్వత, తనువున నాపిదప నే నిఠతాంతడజవమునక. ౧౯ 

చనుచుంటి శిష్టమార్షం,మును గడవంగం జూలకాల4మును బివప దివం 

బున సర్పజనని సురసను, గనినాండను; నామెనన్ను 4 గడలీికి నడువక. 

కనుగొని యిట్లనిపలి 3౯), వనచరవర! సురలు నిన్ను $ీ భకుర్ణింబుగ నౌ 

| వ్యశీర్యతీ సహస్తథా-అనిమూ. 2 పుత్రేతి మభ్గురాం వాణీకమ్-అనిమూ. శ రామో భక, 

UU 
దశ జై ల భృశం శ్రేష్ట్ మహేం సమవి క్కమః ఆనిమరా, 



క, 

సుందరకాండము = ౫౮ సర్గము. 243 

కు నొసంగిరి కావున నికు దినియెదం జిరకాలమునకు 4 దేవపథమునకా ౨౧౪ 

దొరకితివి నీవ నాకును, బరమంబగు భత్మ్యు మడ్; + బళి రే! యనగా 

గరములు ముకుళించి నమ్మస్మ్కరణము గావించి “నేను 4 గదుదై నిముక౯, 
pen 

నిలుచుండి యామెతో నిటు, పలికితిని; బరంతేవుండు 4 బు కౌలియు శీ 

బనితుండు దశేరధుంకను, నిలేశనందనుండు రాము + చేపుమెజ చుగ౯, 

అనుజుం డగులత్షణుండును, జనక జ యును దోడరాంగ 4 జనకుని యాజ్ఞ ౯ 

గొని దండకాటవికి వృశ్చానుః రాముని ధక పత్ని + సీతను వనిలో౯, ౨౮౪ 

దను జేంద్రుండన దురాత్తుం, డన నొప్పినరావణుంకు + వాక ఫాగ్యుండు తౌ 

నొనిపోయె; నిపుడు నే రా,మునియానకి దూతనగుచు. 4 బోయదం జుమ్లా, 

జనకజకడ కేగెడునను, వనిళా! శ్రీ రాము టేశ4వాసిని వగుటక౯ 

జను రాజునకు సహాయం, బొనరింపగ నట్టుచేయ 4+ నూల్కొనకున్నళ, 

చని నేను సీతని యె,వ్వనీకై నను *నించుకయును 4 బాధను కేయళా 

మనమున6 డలంపని శ్రీ రా, మున కావా_ర్తలనుదెల్పి + మోదముతీనరక్. 

ఆ. మరలవచ్చి చొత్తు + మానినీ! నీవక్ర్ర, నునుచు నొట్టు పెట్టు+కొనుదొ. జుమ్మె; 

క 

CBU 

క్ర, 

యనుచు నేనుబల్క 4 నాకామకూపిణి, సురస సమ్మతింప 4 కుకుజవమున. ౨౭ 

ననుం గడచి పోవజూలండు, విను మెవ్వీండై న నిట్లు + వీధి వరమిచ్చెక౯ 

మును నాకనియెను; దళయో, జనవి స్తృళింగబ్దునామె + సరగ నిటుల నకొం 

. విని చేను తణకాల4మున నామెకంకును మజికొంతవీ స్పృతి+మె. జెలంగ 

నుంటి, నాతనువెంత + యొప్పెనో దానికి. దగినట్టు తనదువ4వనమునామె 

విన్భతంబు గాంజేసి4వెస ననుమ్రింగంగా ౬ దెజి వెను: నవు నాశ చేహమెబ్ల 

నల్పతీముంబుగా 4 నలనరించుకొనుచు నాముహూ గ్లంబున4యం దె యొక్క 

యంగుస్ట మా త్రుండ+ నై తి; నంకేట చేశు దద్వ క్ర్షమును జొచ్చి 4 తడవు చేయ 

కుండ వెలువడివచ్చితిం 4 జండ తనువు 

దాని దిగనాడి సురసయు 4+ దనమునుపటి 

యాకృ్ఫతిందాల్సి ననుంజాచి + యనియు నిట్లు; 

| వ లర్థ సిద్ధికిగాం జన (వయ్య ! నీవు. 2౧ 

వనచరవర్యా! సుఖముగం జనుమూ' యిక వ్త రామశ+చంద్రునకు వమవోే 

తనకు నొసంగుము మోదం,బును బొందితి నిన్ను గాంచి + భూరితర భుజా, 

నను భూతవితతి మేశ్వే, లనుచుం గొనియాడె: నంత 4 నంబరమున నా 

సాధుసాధ్యీతి-అనిమూ , 

వినతాద్వితీయతన యుని, యనువ్రునం జబోవంగం దలంప + నయ్యొడ వినీ. 
| 

1 వివక్ట వదనో భూళ్వా-అనిమూ= 2 ధామం చాళ్టీ వ్వ కారిణహ్-ఆనితూా, కి తేత్ ౫. 
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కే, 

ఆ, 

లే, 

ee 

చ, 

అనాలా 

ఆంధ శీమద్రామాయణము 

నాతనుచ్భాయయును 'దేని4 చేతనో గ్ 

హింపంబడియను నాకు న జేదా కాన 

బడకపోయెను: విగతజథీవమున దశది 

కలను గాంచితింగాని యశచ్చటను నాకు, 3౪౮ బివి 39 

నను విగతునిగాం జేసిన, తనువెద్దియొ తోంపదయ్యొుం; 4 దన్నభ మున నా 
కును దో(పనియాషముగల, యనూనవిఖఘ్నం బెజేలథయా రిని ముంచెక౯. 9౬ 
అని మది(దోంచె: నిట్టువగ4నందు చు. గ్రంద జలంబువంకం జూ 

చిన నట లీజిం ౫ల్లున టు 4చేసెడుభాపమునం జెలంగునొ 

క్క_నల(తే దాన వాన్షయయె 4 కన్సజె: నావిక్ళతాంగి నన్ను వే 
కని వెడనవ్వు నవ్వి "త్వర4గాంచనియట్లి యనిష్టవాక్కులకా, ౩౮ 2౩71 

పలి కెనిట్టు లోరి. 4 బహుుదీర్భ కాయంబు, గలిగి నాండవీవు 4 కడ యెచటి 
శేగుచున్న వాండ 4 విపు డేస్ సొ(కోట్క నలలగు చున్న దాన 4 నాకునీవు- 3౮ 
మంచియాహోారమైకివి +, శాంచనై తిం 
జాంకాలమాహోదము, 4 సరగ నీవు 

త్ఫ_్టి గావింపుమా నాకు 4 నిప్పుకనియె; 

"నంత మంచిది యనినేను 4 ననుముతించి 3౯ 2979 

ఏను. డాదానవివదనం౦ం,బునకం కొను నధికముగ నె + పొత్సెడు చేవాం 
బును గాంచితి జానపియున్సు దన భయదడాసష్టింబు. బెంచెం 4 దగవి స్త్పృతిగ౯. 

. ననుమ్రి,౦గు కాంట్ బూ నెను;, గనుకనె నను. గామరూపుం+ గాలాని, మృొతిం 

దనుంబొందం జే మువికృతపు దనువొందితినం చుంగాని 6 తానెజుంగ చెద, 

. ఒకక్షణ౦బున నె నాథయుగ్రృరూపంబును నల్పతేరంబగు4నట్లు చేసి 
కొని దానివా దయంబు 4న సె వొచ్చి యంవలిసారమెల్స నుగొంచు 4సరభ సమున 

నాశకసంబున కే”; + న దితుల్యాకృతి యాభీమదానవి 4 యట్లు నేను 

వాగయంబు భేదింప + నెంతయు జవమునం గరములు గ్రైలాడంశిగాం గడలీని 
= బడియె; సిద్ధులు పవారణుల్ 4 పటుజవమున 

భయదరావీనిసింహికం 46 బవనతన యుద 
డంకమొందించె ననిపల్క 4 నాలకించి 
తి నిటు చేసినఘేరమా4పనిం దలంచుచు. కళ 2276 
చని చబాలదూరమంతట, వననిధిణా యామ్వుతటము + వరతరుసంఘం 
బును లంకయున్నచోటును, గనినాండను; బశ్చీమాస్ట్ర4కడకు రవిచన౯. ౪౬ 
ఫఘనభయదాకృతుల్ దనుజథకాంతులు నన్లనకుండు నట్లుగా 

దనుజినివాసమై తనరు+శత్పురవర్యుముం జొచ్చినాం్షల జొ 

ఆపస్థిక మసం భ్రాంత మిదం వాక్య మకోభనమ్ - ఆనిమాలము, 2 శ్రర మి క్యేవ తాం 

వాణీ ం- అనియా. 



రబా 

సుందరకాండము = ౫౮ సర్గము. లిక్ 

చ్చునపుడు నాదుమ్రల( బెనుశకూరతేమైం ట్రైల్ యాంబుడంబునా+ 

గనంబడునొక్క_ కాంత నను4గాంచుచు నిల్చె మహోట్టహాసము౯- 

బొనరుచుచుకా; *జ్వలచ్చుచిని+బో లెడు వెండ్రుక లొప్పుచుండంగ౯ా ఈ౮ 

| అకిభయదాకృతితో నను, జతేనంబున? బట్టికొట్టి 4 చంప యర్నిం 

చుతలోదరిసవ్యకరో,న్థతముష్టీ ంబొడిచి గెలిచి + తత్పుర మంతళ౯ా ౮౪౯ 2279 
లం ద ఇద . *అప్రదోవకాల4మందుం జొచ్చితి; నన్ను 
భయముమిోిటిం గాంచి 4 పడంతి పలికే 

ఫ్య! వినుము నాదుఖపేకు లంక, పఠా శ్ 

మమున 7లిచికి విక్ 4 నమలచరిత. రగ 220 

పురమున జెలంగు దనుజోత్కురమును నిర్హింపంగలవు + తప్పక యనియె౯; 
బురింజొచ్చి “రేయియంతయుం దకుణీమణి వెదకీనాండం 4 దత్పరమతళినై . సం 

- దనుజేంద్రునియంతఃపుర,మునకుం జని వెదకినాండ 4 ముగ్గయు నాకుం 

గనయబడదయె్యను; నఠుప్కీతను గానక దుఃఖజబధిం శీ దగ మునికి (గా. ౫9 

. దానికి దుదిగానకయే, యేనుండలల గనకసాల 4 మెంతయువెలయం 

గా నొకభవనారానుము, గానంబడె; నంత నేను 4 గడుం బూన్మి_ తేగా. 

తకునికరాంచితేమె యం,బరమునకుం బ్రాకీ యున్న $+ ప్రా కారంబుక 

బరికించి దాటి వనముకొ గరము వ్ర మోదావవాంబుం 4 గంటిని జుండీ. 

అయ్య్వకో కోపవ4నా ౦తరంబునం బెన్షశింకు పావృ్భతుంబు 4 చెలంగుచుండె 

దానివై నెక్కీ యు దానకాంచనమయకదళివనంబును 4 గంటి; శింశు 

పావాగ్టయతరువున 4 కంతికంబున వరవర్శినిం గంటి నాళ4వనిత నడివ 

యస్పునం జెలంగుచు 4 నంభోజపత్రాశీ యె యుపవాసాళి 4 కా_ర్తినొంది 

యాస్య మెల్ల వాడ + నాసురపతి యె ర్తికొనుచుం బాతినట్లిశదినమునందు+ 

గట్టినట్టిచీరం 4 గట్టి నివోజముల్ , ధూళిబ్రు,ంగ బవాళ శదూఖు మొలయ.౫్షే౬. 

తనువెల్ల దుఃఖ తాొపం,బున విన్నదనంబు మిగుల 4 బొందంగం త్ర్రాణే 

శునిహితమెగోరుచుకా మే,దినివై  గూర్బ్చుండి యుండె + దిటవ్రు మదిం దగ, 

వికృతయాపలగుచు 4 విగతదయాచి క్త, లగుచు మాంసకోణి+తాదులం డిని 

కడుం జెలంగుదనుజ కాంత లాండువులియు, హరిణీజో లం జుట్టు౪నావరించి 

శనుంగాచుచుండ నుండెడు;, డనుజాంగనలందు నడుమం 4 దా. జిక్కు చు వా 

రనయము ెదరింపలం గేశనిచయ మొకజడంగనుండ 4 సాధుత్వమున౯ ౫౮ 

పతినే దలందుచు నతిదీ,నత భూమియె శయ్యగాంగ 4 వళినియుం దుహ్ివ 

వశీకిని సాంపుదొ లం గము “తిని వివర్ణాంగి యగును 4 గవంబడ: గంటకి | 

1 ఎంలదగి+ శిరోరువోమ్ -అనిమా. 2 (పుదోవశాకే (విశ హ్-ఆనివరా, 



౯766 ఆంధ క్రీమడ్రామాయణము 

పల్స్ అట్టిస్థితింగను థీ నంగ నారత్నంబు నాయశ స్వీని రాముఠీననుణగుంబత్ని 

మృతినంద యత్నించు మేదినీపు శ్రీని రావణునం దను రాగ లేళ 

మెనను లేనియా4యమలచరి త్ర ను హూరిణవాబావ్నీని 4 నతిశయ ప్ర, 
యాసమునం జేరి 4, యచ్చట. గన్లాని యామె జూచుచు నేను +నంబె నింళు 

ఆ, పాగ సీమనుంటి; 4 నంత రావణునాల్క యంబునుండి నూపు4రాళిరవముం 

గలిసిమెజు యు చున్న4కాంచీరవంబును, గూడియున్నరవము 4+ గుబులుకొనియొ, 

ఆ. అకిగఫీర మగుచు + హలవాలాతరయు క,మగుచు నారవంబు 4 తగి వినంబడె, 
నంత నేను * బెనుళ4యమునొంది నాసంబు, నల్పతరముగాంగ4శనమదియుండ, 

క, తరువరమున నొకచోట నె యరణ్యమున దాగియున్న $యండజము న ల౯ 
బరమరవాస్య స్థలి నె,వ్వరికై నం డెలియరాని$భంగిగ నుంటీకా. ౬9౩ 2292 

చ. జనకజ యుండుచోటికి విికాలబలుండగురావణుండు నా 
తనితకుణుల్ జవంబును ని4తాంతముమోణి (౫ వచ్చి; రంత రా 
ముని పీయపత్ని* యూను యుగ 4ముకా బీగియంగనుబట్టి చేతులకా 
ఫఘనకుచముల్ గనంబడని$కై వడిం గవ్చీ విచంచలాత్మ (యె. జో 2993 

ఆ. పరమళీకిం గంది + వృభలపాలై చెసల్, గనుచుం దన్ను (గావణ4 గాందగినది 
కానంబడమి మగుల(4గంపమునొందుచుం గరుణయజూప నర గా వగచుచు, 

క. నిరతం బాలర్జినిమునైడు, తరుణేమణిం గాంచి యంత్కదశ వదనుండుకా 
బరికించి యవాక్ళిరు.డై, పరమాదృ్చతి య్రుక్కీ. పలికె. 4 బడంలీ! యింక౯. 

క. ననుమున్ననతోం జూడుమ్కు యని ప్రార్థించుచును మజీయు+4ననియె నిటుల నో 
వనితా! గర్చతవౌదువు, కనుక నె దర్పమున నన్ను 4 గౌరవ మలరకొ, ౬౭ 

క. మన్నింపకుందు వేని మ,దున్నతమగు నాజ్ఞ మాస+యుగ్మమె యామి 
ద న్నినుం జంవుచు రక్తంబు న్నేనేత్రాగు వాండ. + బొలంతి! నిజముగకొ,౬౮౪ 

చ, అనిన దురాత్తు. డై నదను4జూధిపువాక్కుల నాలకించి యా 
జనకజ తీవ్రృకోపమున  సాప్టంతము పొంగవచించె నిట్లు చ 
క్కనిగలీ; రాతసాధమ।! య4ఖండపరా కృవు మొప్పవెల్లు రా 
ముని ప్రీయపక్ని నేను బ్ర భుథముఖ్యుండు నా ఘసకీ రి నొప్పుచుకా, ౬౯ 

తే. తనరి యిమోగ్టీకుకులపతి 6 యనం జెలంగు 
దళరథునికోడలను నన్నుం శ దగ వచింప 

1 ఇందలి విశేవణములన్ని యు మూలానుసారములే యని గృహీంహందగు. 2 ఆఅహంతు పర 
మోద్విగ్నః-ఆనియా 3 సంకచోోరూ స్తనాపీనా బాహుధ్వ్యాంపరికభ్య చ-అనిమూ, పండితుండనుట 
నీకకుకలవా ర్తను వానరులకోం జెపుసముయము న “సనా పీన? అఆనిచెప్పినబు కవి వచించెనుగదా. 
దీనిచే వాలీ శ్ నుచితజ్ఞ త లేదననచ్చు నా కలదనవచ్చునా యని ,పృళక్ళముచేయుట  కెలివిలో UU పము. అట్టిమహోత్తుల కున్నదున్నట్లు చెప్పుట తష్వు గా. దోంపదని గ్రహించుట సకసము, 
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*ననువుగొన ట్టిపల్కు.ల 4 నాడెదీవు 

నాలుకయు పిడి పడిపోవ + చేలొళొ యిట ౭0 299 

క్ర, దనుజ యనార్యా' పావీ, విను నాపతి చెంత లేనిశనిమయంబున న 

న్నును దొంగిలించి యామా,న్యునికంటంబడక పోతి 4 వోహో యననౌ, 2౧ 

క్ నీవ్ర్వ మల్పతరవా, నీ వాతనిసముండ వన + నిలుచునె పలు కీ 

ట్లీవతనికి దాసుండవని,'యేవల్క_(గ నై నందగుదు వే పాపషమకీ', ౭౨ 280 1 

ఆ. వివిధయజ్ఞ ములను 4 విధిగ నొనర్చువా. 

జెవుడుసత్యవాది 4 యినకులజుండు 

సంగరమున నులికి. 4 జూలీనవాండు రా 

ఘవుండటంచు నిట్లు 4 కఠినరీతి, ౭౨౪ 280: 

క. 2ననితవచింపంగ విని యా,దనుజేళుండు చితిని వెలుంగు 4వ హాూనునిరీ తిక 

ఘన కోపంబున మండుచుం దన నేత్రములనై విప్పి $ దారుణరీతి౯. ౭34 28303 

క, కిద&ీఇముష్టిని గై కొని, యాక్షుణ మాసాధ్వోం జంపుశనాదృతి. గొనణా 

ఏశ్నీంచి యచట:దగు వార్కిణాకులు వోహోరవంబు 4 నందణజు(జేయలకా. 2రీ౪4 

క, తీరుణులనడుమ( జెలంగెడు, హరిణాయతన్నేత్ర యాదురాత్షునివ్కియసుం 

దరి మందోదరి యప్పుడు, త్వరగా నరుదెంచి చంపోవలదని యడ్ల. ౭౫4 

చ. చెలువలమిన్న యిట్లను చు6 4 బెప్పె; స్కృ రార్చితుండై నభ _ర్తతో 

బలుకులు లీయనె. వెలయ $ వజి సమానపరా క్రమంబునం 

జెలంగుదు ఏవుకాచె యిట + సీతను జంపంగనేల! దీనితో. 

గలటె వ యోజనంబు ధరం 4 గల్గుదు రే నినుజోలుళూరులు౯ా ౭౬౪ 2806 

గంధర్వనిర్దర$ కాంతల యతుకన్యకలను దమిం గూడి + యతను కేళి 

చేలుమూా, యొవరితోం + బోలనియీనీతతోడ వీకే లనిశితో యజాత్న 

పలికె; నంకటం దరు&ణుల వారలంగాడీ యమ్మవహోబల శాలి 4 నసురవరుని [డు 

సుప్రసన్నునిం జేయు+చుక నిజగృవామునకును దోడుకొనిపోయి;శరనయుండతేం 

వల 

కే. చనినపిమట విళ్ళృ తాస్యశ4లును దురాత్మే 
వాట్ 

లె నరాతస కాంతలు శ జానకిని గ 

శోరళ్ళీతిదవా క్యముల్ 4 బోరన వచి 

యించి బెదరించి; రాసీతే 4 యెల్ల నుడుల. ౭౯ 

1 ఆవాచ్యం వదతో జిహ్వ కథం నపతితా కప-ఆనియా. & జజ్యాల పవహాపా కోపా చ్చికౌ 

కద్యోతనార్థమై చితాస్థ మమటయనిరెసిఆంంగనగు 
3 నుని మాడ తక. 

గా 
గ 

J 

స్థలపాబకక-అనిమూ భేయంక్ a 
దశీణమ్- ఆనిమూ. ఫూక్వం ఛాన్య మాలివాష్ట్ర ప్రతి సిద్ధ ఇత్యు 

కం ఇచానీం మండ 'జతీక్య స 

చుభాభ్యా మపీతి కల్పనీయమ్, - ఆనివ్యాఖ్యం ఇది. వ్యాఖ్యక రే యూన శాం కుతనలేతని 

మగు నుట గాక, . |. 
7 | ARE. 



వ్ర 

ర్ తూ 

శే, 

 అలొపమాననానానాణనానాతన్ను నా -- గానక 

ఆం ధ్ర క్రీమద్రా మాయణము 

తలంచెను దృణములనలెనే;, ఖలచి త్తములం దగ నసుర+ కాంతల బెదరిం 

సులుసీత యెడల వ్యర్ధం, బు లెయ య్యె ఫలింపవమె్ట4బో యించుకొయుకా, ౮౦ 

పలలాశనతాసురరిపు, లలనలు తేమగర్జితేము లిశ4లాసుతయందు౯ా 

పలియింపమి నిశ్చేష్టలం, గలంగుచు దనుజాధి నాధుశకడ కేగి వెస౯ా, ౮౧ 

జనకజపూనికయంతయు, ననువాదము చేసి రంత 6 నయ్యంగన లె 

లఫ్రనుగూడీ నిర్ణ తాశల, జనక్ జ వళపజు చుకొ నెడు4$సం౫గలి వాయకా, ౮౨౭810 

కెవన్సిశకు చేమియేని చెడుళబాధను గల్ల ంగంజేయకుండుండీ 

యనుదను జేంద్రు నాజ్ఞ గొని 4+ యామెకుం జుట్టును నుండి నిద్దురం 

గని: రలరాతసాంగనలు 4 కావలికాచుచు నప్ప్ర నిద్ర ంబొం 

దినం బళి మేలు గోరుసుద4తీమణి జానకీ దుఃఖతాత్మరైం. ౮కి లప్ప [1 
కరుణముగా దీనత నాతురముగం దా నేడ్చె; 2దనుజ4తో్ “యజ నేత్రాం 
తరముననుండి యె త్రీజటయుం, దీరగా మేళూనుచు లేచి4తగ వచియించె౯. 

= ననువలచినభత్నీంపుండుు జన కొజు భతీంపవలదు 4 సాధ్వ్రయు రఘువం 
శ్యునికోడలు నగుసీతయు, వినాశమును బొంద 'దెట్టి+విషయములందు౯. ౮౫% 

, దనుజవి నాశ నాస్పదముం 4 దన్వివిభుం డగురామమూ రి!౯ 

ఘనజయసూ చనంబు నతఠి4గాఢథభయంకరము౯ గలోరరీ 

తిని దగునట్రిస్వప్న మును + దృ ప్రిగం గంటి; హితంబు తెల్పెద౯ 
వనితల నందజు౯ మనల 4 వారక రాముండు చంపకుండ. గా 

వను నొకయీసతీముణియె 4 బాగుగం జాలును గాన సీసతి౯. ౮౬ 9814 
. మనమెల్లం ,బార్లింతము, మనమున కిజె నాకు నీస్మమయమునకు శుభం og Jo 

బనితోంచుచున్న; 'దెవ్వ త కనూన దుఃఖములు గల్లు4నా సనుయమున౯, ౮౭ 
ఇట్టికలతోో చనేని యా+4యింతి వివిధ 
దూూఃఖనులనుండి ము క యె 4 తోరపుసుఖ 

ములను గాంచును; జానకి 4 యమక వేడ 

mm బ్రసన్నాత్మయగు నని 4 కడంగి పలికె, ౮౮ 2816 

. క అంతనాజనకజ 4 యాత్తేతునకు జయ మబ్బునన్తాటకు 4 నలరి "బేల 
గావున సిగ్గొంది 4 క్రవ్యాదవనితల కనియ నీపల్కుస4తర్టిమగు నేని 
నే మిము గాచెద 4 నెలమి నంచనిపల్కెై; నట్టిదారుణ దుర్హ +శానుభ వము 
నందియున్నట్లియా4యంగనామణి నేనుం గని చాల జింతించి *$ మనమునందు 
నూజటను బొందకుంటి; నే 4 నుర్వితనయం 
బజలుకరింపంగ నొక్క యుశిపాయ మరని 

! తతే స్తా స్పహితా సృర్వాః-అనిమమా, తూష్షీం రకు తేతి రానణో కా ఇతిశేషః_ఆనివ్యాఖ్య. 

2 దనుజరోయజశేత్రాంరేరము=రాకుస స్త్రీ లనడుమనుండి ఆని యర్థము. 3 అవోచ ద్యది తత్సత్యం. 

భ్రవేయం శరణం హి వః-ఆవిమూ,. 
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తిని వచించెధ వనచర్మదీరులార 
ముందు నిత్వూకుసద్వంథ4మును గృమముగ, ౯౧ 28 17 

క, వినుతి యొనర్సితి; రాజ, రి నికరపూజితముగా ౬ 4 జెలంగడనవ్యా 
కర్టనిచయమున( బబ్క_(౫ విని జనకజనయనముల బావ్బ్పశ+నలిలము ౫ మకా 

Gg 
క, ననుగాంచి యిట్లుపల్కెను;, వనచరవర! యవండపీవు + వచ్చితివిట కె 

ప్పనికయి రామునితో నీ కు నెటుల నెయ్యంబుగ లై 4 గూరి ౯ దీనికా ౯-౨ 

తే, విస్తరించి నచింపుమా + వేడుక యె 

వినగ ననీషల్క. నీట్టంటి 4 వనజినయన 

డేవి నీభర్త యగురఘు4ధీరునకు స 
హాయుడయి భిమవికృము4డె చెలణగుచు. ౯ర 230 

క. బలమున మిన్నందినక పీ, కులపతి సుగ్రీవుల డనంగ 4 మోణీస్థలిలోం 
గలం డొకవనచరుం డతేనీకిల బలువిధములం చ్రీ తిలకకు4 బాత్రుడ నగుచుకా 

క, వురికిచటికి వచ్చిననను, నరయుము భృాత్యునీగం చేరు + వానుమంతు(డనకా 
ధర నెగడువానిగా; న్కెక్కరణేని (శ్రమ మొరుల కెల్లం4 గలుగక్ యుండ్౯్, 

క, చరియించునీదుస్రాతో,శ్వరుండే నను నిచటికిట్లు + చనుమని పంపెక్: 
బురుపో త్తముం డాదశరథ, వరసూనుండు శ్రీయుతుండు 4 వని తామణిరో,. 

ఉ, కానుగ నంగుళీయకము + దారుణదుర్షశనున్ననీకు గు 
రానని యిచ్చి పంపె; భవదాజ్ఞను గోరెడ నేమిచేయనౌ 
నేనిక రామలత్ముణుల+నిర్యలసన్నిధి కీప్పు నిన్ను బెం 
పూనుచు. గొంచుంబో యెదను 4 నోజననీ బదు లేమిదీసికి౯, ౯౮ ఫలైలైశ్ష 

చ, అనియడుగంగ నాజనకు+నాత్మజ నాపలుకాలకించి నె 

మ్మనమున నెంచి పల్కె; రఘుమండనుం డీఖలుండై న రావణుకా 
గనదురుశ క్రిం జంపి ననుం + 7౫ కొనిపోయెడుయగాక యన్న: నే 

ననఘుమతి౯ బవిత్తతమ 4 నామెను భ_క్రిపురస్సరంబుగాక. ౯౯౪ 2525 

చ శిరమున (మొక్కి. రాఘువుని+చి చ్రము నింవును బొందంజేయనై 

పరమమునె నగు ర్తును గృ4పక్ దయచేయు మటంచు వేండితి౯, 

గరము కృపావలోకనము 4 గన్సడ నన్లని యోమహోభుజా 

నిరుపమమైనయీమణిని 4 నీకు నొనంగెద వే గ్రహింవునూ. ౧౦౦౪ 

ఉ. దీనిని గాంచినంత రఘుశిధీరు(డు నిన్ను బహూకరిం'చు; సం 

వానియతిం గృశించుసతి 4 యద్భుక కాంలిం జెలంగు నామణే శ 

జామగ నాళొనంగి రఘ+చంద్రుననేతెలియంగనై నము ౪ 
నైన చరిత్ర మొండు కెల్కియంగను, జెప్పెను జాలం బ్రతిక ల్, a0 
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చ, జనకనశేంచద్రువు తి త్రీకిని 4 సాగ్టంతము హెచ్చరికం దగంగ నీ 

వననిధియు _త్తరస్థలికి + వై భమ రావ లెనన్న బుద్ధితో 6 
బ్రణతియొనర్ని యామె ఏ నలు4 ప్రక్కల భ్ కర జరించితికా; మహీ 

తనయయు నంతటక౯ా నుదిని 4 దా. దలపోసీ వచించె నీ శ్ర యక్. ౧౦9౩; 

శ, వానుమంకతా నవా రను, జని రామున శెటుకపటు పంపను: నద్దాని౯ 

వినినంత భూరులగున, య్యినకులసంభూతు లిర్వు 4 రె _డ్జెజమీోాణు ౯, ౧౦౪౯ 

క. వారిపతితోం జనుబెంచెడు, కరణి నొనర్పంగ నీవు+గా కిం కీల చె 
వ్వీరుగలరు? రాకయుండిన, నిరుమాసములే శరీరథమిది యుండుంజుమి, 

క, తరువాత ననాథ, క్రియ, మరణింతును నేను భూపమండనుండగు నా 
పరమ పవి త్రుంయ 1 రాఘవం, డరుదెంచియు. జూడంజూలం 4 డవ్వల నన్ను౯. 

చ. అనికరుణంయిగాం బలుక్ + నాపలుకుల్ వినినంత నే మనం 

బున గుథ యగ్గలంబగుచు. 4 బొల్చెను; నే నటమో(డకేయనౌ 

పనిం దగ నెంచి యమ్మెయిని 4 బర్వత మంతగ మేను ఇంచి నే 

నని నొనరింప6 గోరి వన్మనుంతయు ధగంసముచేసితిం గడు౯. ౧౦౮ 2889 

ఆ, వికృత వక్త కలె న4వెలందు లందలినారు, వృజి హండమెల్హ + విజువ బెదజి 

చెదరిష టచుమృగ స ముడయప కీ గ ణంబు, గా వనంబు వాడుశగాంగల6 గనీరి, 

క. వనితలు వారలు నన్నుం, గని వననాశకు(డు ఏండె 4 గాందగు ననుచుకా 
నునముల నెంచుచు నొక్క_టి,గనె యందటుంగూడి దనుజథకాంతునినడకు౯ా 

క చని వేగ పల్కి రిట్లని, విను రాజా! భూరిబావా+వికమశీలా! 
వన చరు( డొకండు దురాత్తుండు, చనుదెంచి భవద్భలం బు4సరణి నెటు మిక, 

క. ననమతిదుగ్త్షమమును బా,శొనరించెను; రాజచంద్ర! 4+ యొక్కట దుర్చు 

ద్ధినిం బూని యప్రియము నీ, కొనరించిన యతడు నాశఖఉమొం దెడురీతి౯, 

క, వానివధియింప నాజ్ఞను, దానవుల కొసంగుమనిరి; 4 తేదాగీక్కు_ల నా 
దానవభూపతి విని ,క్రుధల బూని జయింపంగ రాక 4 పొలుచుచు ఫఘంను లై. 

క. తనమదికెక్క6గ వర్తించునిశాటులం గింకరులను 4 ళూరులం బం పెళొ; 
విను డే నెనుబదివేవుర, దనుజుల శూలాదిధరులం 4 దద్వోనసీమక్,. ౧౧౩౫౪ 

క, కనంబడునొకపరిఘుంబుచె, కొని నాశ మొనర్దినా(డ; + గొదువపడిన యా 

* రాజ న్వన మిదం దుక్షం. ,. ఇత్యాదిమూ లము. రాక్షస స్త్రీలు రావణునితో ౬ జెప్పినట్లు 

హనమ యిట వానరులశో 6 జెప్పుచున్నా (డు. ఇవెట్టు హనుమకు ఇలిసినవి? అని శకము రా 

వచ్చును. బదులేమనంగా కవిశికోమణి వాల్మీకి లోేకస్ఫ త్త 'మెటెంగినమాన్యుండు. కాన జరగినసం 

గతియంకేయు నంతర్జ ర ృష్టిచేః దెలిసికొని హనుమనోట6౬ బలికించెను, దీనిచే హనుమంతు. డసల్యే,.' 

వాదీ యానికాని వాలీ, కి యచికేజ్ఞుత లేనివాండనికాని భృమింస ననవసకము, లోకణ్థాన మేమా క్రీ j 
మున్ను ఇట్లు ఖంచేహామున కవ కాశముండదు. ne 1b | 
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దనుజులువేగమచని మన, దనుజులు నళియించి రనిరి 4 తదవసరమున౯. 

బుద్ధి యొక్క_టి నాకు + బుళై నేనచ్చటం శై త్యంబునాంగం ఛ్రా4సాద మలర 

చానిపై దుమికి వే4 స్తంభంబు నొకదానిం బెకలించి యందున్నశవిరదనుజ 

శతమును జుంపీతి, 4 సరగున లంకకు సొంఫునొసంగుచు( 4 బెంపుంగన్న 

దాని నాప్రాసాదకళ్ల జంబునుగూడం బాడువేసికిని రాశవణుడు మరల 

జంబుమాలీని బ్ర హ4 స్తతనయు మజియును భయవరూపంబుల6 + బ ద్ర క్వరిల్లీ 

భయదకర్ల్య ములను + చాగుగ నొనరించుసెక్కండ్రు వనుజాల( 4 వల్ప నన్ను 

మారని వధియింప 4 మహీత కేజంబునః వగుపారిచేపంపె + నగణితబల 

వి క్షమంబుల నొప్పుశవీరు నాతని బరివారయుకంబుగ 4 బవరములను 

శే, నాజి శేజినవాని ఘోశరాతిభోర 

క, 

మైన యాపరిఘంబున 4 నవనిం గూల్పీ 

తిని; మహాసురవర్యుండు 4 వినియె వారి 

వార్త నంతట నతడు దుడ4ఖా రుడగుచు ౧౧౯ 2840 

. బలముల మిన్న నసచి4వప వ రాత్మ్మే జులకా మహాబలం 

లం దగు సేనలం బనిచెం 4 ౪ బాల్పెడునాపుఘంబుచేకనే 

నిలయము నొందంజేసికిని 4 వికుల వారల; నంత సంగరం 

బుల ఫఘునళి "ర్యము౯ నెఆపు4భఘూరిభటుల్ మృతినొందియుండుటక . ౧౩౦౪ 

. విని యట రావణుండు ఘనళవి కృమముల్ న గు వాహినీళుల౯ 

బనిచెను నై దుమంది రణ4భాగముశం బరిఘంబు చేత నే 

పనిపితి దట్ ణాధిపతి+ప త్తే తనసీమకు; నాదజాస్యుండు౦ 

దనయుని నతు భూరిబలు 4 డానవవీరభటానపతులా ద్వరళ. ౧౨౩౨౩ 

నను వధియింపం బంపెను, నని దిట్ట మవోబలుండు 4 నాయయుండు వే 

ననుంజంపం బెకి నెగసినల గని మందోదరితనూజు4కాళ్ల నొకవిధక౯. ౧౩౩ 

ఒడిసిపట్టుకొంటి + నుద్ధతిం జ ర్థాన్సిధ రుని నూజుసాక్తు 4 శగజవమునః 

ద్రిషీ "సేలం గొట్టి 4 కింవున  ముద్దయా, భంగి శేసినాయడ; 4+ వానివా ర్త. 

విని దశకంఠుడు ండన, త్రనూజవరు నిం చు జిత్తు ఖీ ధ్రెర్యంబున మే 

టిని దుర్మ దుబలశౌలిని, బని సెక్ నౌ పెకీ; “వాన టసముదయము౯. ౧౨4 

కే. యమునిప్రో  ప్రోలికిం బంకి యా4యనురవర్యు 

క్, 

కేజమెల్లనో దూలించి + తృ ప్లినొంది 

తినీ; మహాచావాండయి బలం4బునం కెలంగు 

నతని భటవీరయుతముగ 4 ననురవిభుండు. ౧౨౬౪ 

ననుం జంపు నన్ననమ్మక,మునం జం పెను, వాఃడు నన్ను. శ బొలియించుట 

తనకు నసాధస్ధంబనియు ను, దవబలము వళించె ననియు జస? సళ 

న! 
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"జే. అంత బహ్మాస్రు మేసి; యశ+త్యంత జ వము 

క్ల 

మెజియబంధించె; నంతట 4+ మేటిదనుజు 

లపుడె రజ్ఞువ్రులను దెచ్చి + యంగ మెల్ల 

౫దలకుంశంగ నన్నును 4 గట్టి రలమి. ౧౨౯ 
లిక్ 4కి 

దనుజులు రావ సేశష్షిరుని(ధామమునొద్దకు నన్ను నొంచు వే 

చనిరి; దు రాత్తుండ్ నతే(డు + సెర్భుముపొంగం నన్నుం గాంచి చ 

క్క_నిగతి మాటలాడె మజే4కారణ మే నట జేగుబేరంగా 

దనుజుల( జంవుకారణము $ దప్పక చెప్పు వుటన్నం బూన్మి_తోల. ౧౩౦౪ 

జన కజకొఆశే యంతయు, నని తెల్పితి; మజియు నేను + నాతని కీట్లం 

టిని రాశుసేంద! జానకిం, గనుటశె వచ్చితిని నీవు + గాచునగరికికొ, ౧౩౦౪ 

మరుడార సపుత్తుఃడ, వశ,చకుండను హొనునుంతు. డనుదు 4 సజ్జ నులనంగాం 

బరంగుదు: సుగ్రీవ్రుక శ్రీ నరయుము మంత్రి నని దూతే4నని రామునకు౯. 

విను రాముడు సం దేశము, గొని చనుమని నన్ను6 బంప 4 గోరిక చాని౯ 

వినిపింప నీదుచెంతకుం జనుదెంచికి, భూరిశ"ర్వ్య4ళాలి యనుజుండుక్ . ౧౩౨౩ 

. తనకుశలవా ర్ల నెజీంగిం,వు నీకుననిచెప్పె నాకు4బోల ధర్మం 

బున కర్గమునకు( గామంబునకు హితంబగుచు. బథ్య+భూతంబగు చు౯, 

. అలకువాక్యంబు వీనోడ 4 నాడుమనియే 

నివాపరంబులకేయన్టిది 4 హితముసుమ్తు; 

వినుము 'ెల్పెన నారీలి 4 వృకు హండ 

కలితముగు బుశ్యవరాకంబు (కడ ను నాకు. ౧౩ర౪ ప్లగ్ 4 

రామునితోడను సంగర, ఫీమపరా క్రమునితోడ 4 నెంసెను సఖ్యం 

వీమాడ్కినుండ నాతో, రాముండ నె నాదుసాధ్వి + రక్కసు డొకటక్, 

కే. అపవారించినవా:డు చయస్థీన నతనిని 

జంపి భార్ధిను చేబోదు 4 సమయమందు 

నెల్ల్బరీతుల సాహాయన్టి + మోవొనర్చ 

వలయుననికోరె నారాముపలుకుల విని, ౧౩౬ ౨856 

క. నాకును వాలికింగల్లిన, భీకర మగుపగను చెల్పి 4 ఏరు నతనిని౯ 

బో కార్చువిషయమున నే, నాకులా సాయపడునట్లు + నయగుణనిలయా, 

ఆ, జప్రతినచేయుమనుచు + రాఘవు నడిగితి;, నామహాస్తభుండు 4 ననుజుతోడ 6 

దాను రాజ్యహీనుం4డై ననాతో నగ్ని, సన్నిధిన నొనర్చె 4 సఖగమంత, 

* చక్రేఒగ్నిసామ్సీకం సఖ్యం రాఘన స్పృహలక్షణః-ఆనిమా. ఇట అగి సాశ్నీక మనుడా 

నికి నన్నిసన్నిధిని నొనర్చెనని తెనింగింపంబడినది. సన్మిధినక్ అనుదానిచేం జై యర్థృమునకు ఛంగ 

మించుకంకయు (6 గలుగదని తెలియునది 

* 
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చ. అని నొకబాణమేసి స్తవశ+గాధిపు వాలిని సంవారించి యా 
వన చరరాజు జేసె నను; 4 వారక యిందులేకే ప ప్రతి క్రియ౯ 
బొనరుప సర్వరీతులను 4 బూనంగనొప్పును: ధర్మ మూన్ యి 
వ్వునచరు నీదుసన్నిధికి. 4 బంపెను రాఘువు డిప్ప దూకీగ౯ా, ౧౮౦ 1859 

చ, వనచరపీరు లెల్లరును 4 వచ్చి భవత్స్పురి జుట్టుముట్లి నీ 
ఘనబలసంచయంబుల వి4కావికలై చను నట్ల జేయకుం 
డ నిపుడె సీతంటెము రఘు4నాథున శెంతయుభ క్రి క్షినిము; మా 
ననచరుల౯ా సహాయమును 4 వారక చేయ: బిల్వ | దానికై. ౧౪౧౫ 2860 

కే. సుపపరిసరమునకుం జని, పరమాద్భుకశ క్రిం జూవీ శి బవరమున జయం 

బరుదుగ వారికీ నిచ్చిన, వాకులప్ర భావంబు నెజు(గ +: కం డెవ్వుం డిలకా, 

క అని నీతో సుగ్రీవుడు, దను జేళ్వర జెప్పుకమునియెం 4 దప్పక యనంగా 
విని రావణుండు కోపం,బున నయుల నన్ను. గాల్ప్బ్ప4బూనినరీతి౯, ౧౮౩ 

చ. కనుగొని కూ రకర్శ్య రుండు 4 గాన దురాత్తుండు వాకు నాదుశ 

కీని నెజటుంగండు గావుననె + తేశువ నన్ను వధింప నాజ్ఞని 
చ్చ నతనిసోదరుండు గుకు4నేవ యొనర్చిన బుద్ధికాలియ 

తనరువిఫీవణుం డవుడు 4 దానవనేశతకు నానిమి త్తమ. ౧రర౪ 2865 

చే. చాలసారులు వేండుచు 4 సాధుభణితి 
దాన వేశ్వర ! యటుచేయం 4 దగదుసుమ్ము 
వడలుమిా నిశ్సయంబును 4 బట్టువల యి 

దగును నృషధర్శ్యళాస్టాళి + కరయ దవ్వ, ౧౪౬ 

చ నరపతి ధర్మశాస్రుముల 4 నాథ! యడెచ్చటనై న దూత యె 

క్క_రణినినై న వధ్యు(శని 4 గాన6గ రాదు న్వనాధునాజ్ఞచే 

నరిగి హితంబుపల్మె_డు న4రాధిపుదూత యథార్థవా క్ట మే 

పరనృపుచెంగట౯ా భయము. 4 బాసి వచింపంగనౌను న్వేచ్చల౯, ౧౪౭ 

క, అనుపమవి కృమళీలా, విను దూత యదెంతతప్పు 4 విడువక యొనరిం 

చిన వానియంగవిశలత, నొనరింపంగ వచ్చు. జంహానొప్పుదు నుమా. ౧౪౮ 

క, అని శా న్ర్రంబులుశే సప్పెడ్సు, ననిన విఫీమణునివల్కు_. + లాలించి యకం 

డును రాతసులను గని యి, ట్లను గాల్పుండు వీనివోశ 4 నాసుకులాశా!. 

గాష్టతాడనముక్టి+ఘాకంబులను నొవ్షంజేయుచు నక కుల శ జిత్రళ్లి త్రఖా  .. /, 
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శే, నెలమి ముట్టించి; రంతట 4 నల్లళూర 

దనుజు లిటు నన్ను. గొని పుర4ద్వార మార్ల 

మునకుం జనుబెంచి యందు. చా 4 రొనరిచినమ 

. హత్తరం బగుకృత్యంబు 4 నజుచి వెప్పి ౧౫౨4 2869 

క, పేపలువిధముల బాధింపలల గలలగినమదితోడం దొంటిశథకాయమ్మును ని 

ముల గుం కంశేసి బంధం,బుఎ నన్నింటిః వాపుళెనును. 4 బొంగెడుకాంతు౯. 

చే. తెొంటిహూపంబు6 7 కోని 4 జో ంచినగలి 

వనరు చున్నట్లద నుజుల + బరిఫఘు మూని 

చంపి; యంతట నేనును + జవముమో ణి 

నావురచ్యారమును జేరి 4 యాత్మ నెంచి. ౧౫5 2870 

చ. పురమును సాట్టగోపురము 4 భూతభయంకరవాలవహ్నీ నా 

తురమునం గాల్సినాండ మును 4 తోరపువేడుకచే లయాగ్ని వి 

న్ఫురదోరు లేజ మొప్ప నిల 4 భూతగణంబును గాల్బురీతి న 

క్క్రణిని గాల్బీ వీశయును 4 గాలెనొకో పురమెల్లం గా లెంజూ. ౧౫౬ ౪2811 

సీ, కాలనిభాగ మె+క్కడం జూచినను లేదు సీతయు గాలెను 4 సిద్ధ మిద్ది 

నగరంబుం గాల్ప్బుచు + నారీముణి౯ా సీతం గాల్సియే యుందు ని4క_మిది సంశే 

యము లేదు; రాముమశహో కార్య మం కే యు. బాొడువేసీతి నని 4 పరమదు?ఖ 

వివశచిత్తుడనయి 4 వేవవం బొందికి; నంకేం జారణులు వఏశయ త్తలమున 

శే, జానకీయుం గాల్ప(బడ లేదు + సత్యమిద్ది, ప తనం బిద్ది కాలె నా4పడంతి కాల 

కున్న దేమద్భుతం బని 4 యెన్నుగొనుశు, భాతు.రాన్విత వాక్కుల 4 నాలకించి. 

క. “మనమున జిత్రముశోంపం,గను వీత నశింపలే దశఖండనియశి నం 

చనితోంె నిమి త్రంబులు, కనంబడి యె శుభాస్పవములు 4 కడునడి నాకుకా, 

క, వానినిబట్టి యు మృత్యువు, జానకి గనలే దటంచు + స్వ్వాంతమ్షున నే 

జానుగ నెంచితి మజీ వె ,శాప్టనకుది ప్తుంను నాదు+వాలము వమసక. 

కే, మండుచున్నను ననునగ్ని 4 మహితళ క్రిం 
గాల్బచ యీ: నామనసు నిశకామతృ ప్రీ 

నందియున్నది వాయు వ క్యధికసురఖి 

యగుచు వీంచుచు నున్నాండు 4 హారిరీకి. ౧౬౧ 2810 

క, పులవంతములుగం దగునీ, యలఘునిమి త్రములచేశ 4 నత్సమలగుణం 

బులందగురాముప, భాౌవం,బుల, నూనృతసిస్థ వాక్య (ముం చేత గడుల. ౧౬౨ 

1 తతోజ_వాం సుమవహదూర్తిపం సంథ్షీప్య పున గాజ్మీనః- అనియా. 2 తతో మే బుద్ధిరుక్సే 

న్నా.నిమిత్తే శోపలశీ తౌ- ఆనిమా, 
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శ్ర, జనకజ నశింపలేదని, మనమున నే నెజింగి యటం బ్ర 4ముదమొందిళి; నేం 

జని మరల వీతనుంగని, యనుముతిం గొని లంక చెంత 4నగుభూధరముల్, ౧౬౩౪ 

ఆ. చిత్రశృ్ళంగ మగుచుం + జెలంగునరిష్టనా, మమ్ము నెక్కి వేగ 4 మిము(జూచు 

తలంపు తొందరింప 4 జలనిధిదాంటిలి;, నంతం జం దృ సూర్యు శల య్య్టన్ లుండు, 

లే, సిద్ధగంధర్వు 'లెప్పుడు 4 చెల కొెల్చు 

చుండునా కాశపథమున + నురుజవమున 

వచ్చి చూడంగంగంటి మి 4 మ్మిచ్చటం డమి; 

నేను శ్రీ రాముమహీ మచే + మానియతిని, ౧౬౮౪ 2819 

క, వనచరనాథుని కార్యం,బుథు జేసితి. గొఆ(తపడనిశపోలిక; నందే 

నానరిచితి యథాయుక్తము, గనె యింకం జేయందగుజాని.(+ గావింపద గుక”, 

వంబదియెనిమిదవ సర్షము సంవూర్త ము, 
౧ at: 

సోగ వ సర్గము. 

ఎదరు హనుమంతు (డు స్వబలాదుల( గొంచెము చెప్పుట, ద్రథ్టాం- 

క. అనిలాత్మజుం డీరీతిగ, జనకజం గనినట్టివా_ర్తశ+సర్వము వినిపిం 

చను మరలవిగాంది వాక్యంుబును జెప్పంగ వాఠితోడం 4 బొలువుగ వనియెళ. 

క, జూనకీయు శీలవతియే, కానక శ, రామచంద్రు్శ+ఘనయత్నిము నా 

వానరపకియు త్సావాము, జానుగ సఫలంబు లగుచు $ సరగున నింకా. ౨ 

క, మాముకోచి తము ముందే, యామానితశీలయందు శ నతిభ క్లియుతేం 

బె ముగ్నమ య్య; రాజస, భూమోశళశుండు రావణుండు 4 భూరితేపమునక్. Cn 

క జగముల? గాల్పంగల్లును, దగ గోధియెయెన లోక+తకులం గాల్పం 

గల గలండు సర్వపిధంబుల, జగములలో మేటితపసీ 4 సత్యము సుండీ. 3 

అ. *సాధ్వియైనయట్లి+జనక జ స్పృృశియించి, తేషముబలిమి దనుజ4తనాజాండు 

ఇవానకున్నవాండు) + సతిసీతం గరమునం దాంశినట్టులై నం 4 దర్హణ౦బ, ర 

క, వనితా మణియ త్యాగ హ,మున కేగి దహించినట్లు + మునుకొని కార్చి 

చ్చును గాల్పంజాల చాసలి, తనపతిచే నతని సమరశ+ధాల్రిని చెలుచ౯. ర 

క. మృతినొందింపందలం చెను; హితమగునీ కార్యసిద్ధి + యిట్లున్నది నే 

నతిముదమున నిచ్చటి యు;ద్ధతులగు నీప్హ వగముఖ్యు4తతులక మిమ్ముల. గో 

ఆ. అనునుఖింపం చేసీ 4 యాలం౦క్ శ్రీ నిస్థ్ర మరలయజోయి నీత: + గరముళ క్రిం . 

విలుచుకొని చెలంగు4ఏీర్యుంబునక పీవగూడి రాఘవులను € గోర్కి.మిళిక 

క. *కనుకు యు క్షంబని నా,యనునుతేమిది; చేను నొకండ+నై నను సట x 
ద ద మ. అనా. ౯ రో క 

1 తస్య తౌం స్పృళతో గాత్రం తేపపౌ నవినాశితమ్-ఆనిమూ.. 3 కొం లంకా 

వాంతుం రోవణరి చ మహాబలమొ-అనిమూ. 
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ల్రీనదనుజుల బబ శాలిని దనుజాధిపుం జంపంగలను + దర్పము పొౌంగ౯ా. ౭ 

పీ, వీరుల బలమున 4 బెంపొంది మలీమంతు'లై య,స్ర్రుపిద్యయం 4 దాటి లేజి 

ఛూరులై విజయకాం+తములు నై నమిము( గూడి యుండ నేనింక వారి4నుక్క_డంప 
జాలుదు ననిచెప్పు4కుల?; నేనొక్కండ సంగరంబున రాక్షు+స ప్రవరుని 

నతీనిబలంబుల 4 నాత్శజసోదరులను భత్న్యులను జంసపె4వన్కుు నుటీయును 

శే. నిం ద్రజిత్లు బ పే న్రుంబు 4 నిద్ధరౌద్ర 
వాయువారుణములు నింద్రు 4డేయధిపతి 
గాంగల్లినయ,న్ర్రంబు 4+ గడంగివై చు 

చేని విదళించువాండ నవ్వానినెల్ల. ౧౦౪ 2080 

చ. *దనుజులం ద్రుంచువాం నిక 4 దా రనుకంప ననుజ్ఞ యిచ్చినం 
జని దళకంకునిం బ్రబల4సావాసమూని వధించువాండ నే 
నని మొన సందు లేక బల4మౌార నిగుడ్చెడునశ్శవృష్థీ బే 
వనీకరము౯ వధించు సుర4వై రుల జంపుట యొక్క_చిత్ర మే. ౧౨ 2391 

చ, జలనిధి కట్టదాంటినను 4 జయ్యినదా(టును బరగీతేంబులుం 
జలనము నొందినం ద్రైబల4కేెర్యము మోాణ(గ నొందు గాని శ 
శ్రులబలమెట్టిదై న మది 4 రోషము నూనినజాంబవంతునిం 
గలనం జలింపం జేయంగను 4 గల్లు నెయెన్ని తెజంగుల౯ ధరకా. ౧౩ 289) 

చ, దనుజులసేనలం ,బ్రబల4డర్పసమ్మగప్పుల నై న్యముఖ్యులక్ 
ఘనతరవి కృమం బలరం4గా వధియింప నొకండె వాలినం 
దను డితందే సమర్ధుడగు; 4 దారుణ శౌర్యమునం జెలంగునీ 
పనసుని యూరు వేగమున. 4 బర్వుత రాజి వడంకు నాజిలో౯. ౧౪4 2308 

ఆ. మహితచిత్తుండై న4మననీలునూరు వే,గమున మంద రాద్రి శకంపనం౦బు 
నందు నింక యుద్ధ4మందు నీరాతసు,లుక్కడంగుదు రను$టొాక్క_పలుకె, ౧౫ 

క, సురగంధర్వులయందు నృసురులందు౯ యతులందు( 4 జొక్మ_పుఫణులం 
దరసినం బకుులయందుకా దురమున మైందద్వివిదుల।తో మార్కొన (గక, 

క్ వాలిన వాండెవ్వండు? మో, రాలోచింపుండు; కవీంద్రు 4 లక్పోకుమూరుల్ 
గా, లుచురు పీన్ప బలముల జాలరు వీరి కీల నెవరు 4సంగరమందుకా. ౧౭ 

క, *వనజాసనువరమున నృత్యనుపమదర్పమ్మునంది + రమృతంబును డ్రా 
వినవారు వనచరోత్తము, లనందగియు న్నారు; పూర్వ 4 మయ్యజం డొకట౯. 

తే, వీకికండ్రుల నెలమిని + గారవింప, నెవరికిని వీరింజంప న4ను వుపడనిమ 
పోవరంబును గరుణించె; 4 నావరమున, మత్తులై చేవసేనల 4 మారుకొనుచు. 

1 బేవానపి కరణే వాన్యా తీ! ంప్రున సాక్ నిళాచరాక_ అనియా, 2 అమృత ప్రాశినా వీతౌ 
సర్వవానర'స త్తేమౌొ-అనిమూ , ' ' 



సుందరకాండము = ౫౯ సర్గము. 74 

క. కలగుండువడంజేయుచుం చెలంగుచు నమృతంబు( చ్రావి + శీ రితల ముందుకా 

వెలసిరి: తక్కినకవీవృుర్యులమాట యటుండనిండు + యుద్ధమునందుక్. 30 

చ. ఇరువ్రుకు ఏలె క్రుద్దులయి ( యె డెజిమిోజుంగ బంకం బొల్టుకుం 

జరవాయసంతతి౯ మజియు 4 స్వండనరాజి నకింపంజేయ నే 

రురు; దను జేంద్రప_త్తీనముం + దోరపుళ కిని నేనొకండ నే 

సురలు నుతింపం గాల్సి తగల జూర్జముచేసితి నందజు౦ గనక. ౨౩౧4 2400 

దే. రాజమార్లంబులందును 4 రాతసులకు. 

చఉలియ నాపేరు చాటించి4కెని; మహాబ 

లు;యగురాముండు నాలత్ము్మణు(డను మిగుల 

నందజును మోజియున్నవా 4 రవనియందు. ౨౨ 2402 

tim . రామాభిపాలితుం4డై. మహిను గీ వు డుక్కృషమ్ణుడై తగ4నున్న వాండు: 

నేనును నోసల4నృవుండ గు శ్రీ ఫీ రామునకు దాసుండను వాయు+నందనుండ 

వానుమంతు. డనువాండ+నని యెల్ల తావులం జూటితి సాధ్వియా4జనకతనయ 

కఠినాత్తుండై నయా క క వ్యాద పతి చుఖోకవనికశింతుపా4ఖ్యతరువరము 

లే. క్రింద రాక్షస కాంతలు 4 కృ త్రీమస్వే,భావ లెల్లను దనుంగావ 4 బహుళ కోక 

తపక కర్మితయొ మేఘ4తతివిబు ప్త “పశన్తికళం బోలి ) తనతను చాయతేటుగ, ౨౬ 

ర బలదర్పితుం డగు రావణు 6, గలనై న దలంప కాత +కాంతుని సతముం 

దలంచుచు నున్నది చూచిన *గలిగెడుం గరినాత్తునకును+గరుణ మనమున, 

ఆ. అవ్వరారోవా జానకి 4 యతిపనిత్ర,చరితే చెఆెంబెట్టంబడియె రా+కునుని చేత 

నైన నాసాధ్వి రాముని+యం దె చే త్తే ,మంతయును జేర్చి యెల్లప్పు(డాత్మనాథు. 

క, ధ్యానించు చతనియం బే, యూనినయనురాగ యు కి 46 నొప్పెదు6 జుండీ 

క చయూనహూుషుండు చె ఆఅంబట్టినం, దా నింద్రునియంబెశచి ముశీదమునిడి నట్టుల్ , 

క్, మునుగట్టిన యంబరమిం,కను విడువక ధూళింబ్రుంగు+ కాయముతోడ౯ా 

ఘనకోక తాపదీనాం, గనిచయము, తగంగ నాక +కాంశహిశరతిళా. ౨౯ 

క. ధరణిని గూర్చుండినయది;; వరుణియు.( బ్రమదావనమున + దనుజవనిత లె 

ల్లరు చుట్టుకొన(౫ ( బొక్ము_చు, విరూప 'రగువారు సెక్కు 4+నిధముల దన్నుళ, 

కే పలుముటు బెదదింపంగ నా, కులమకియె యుండ గంటే; 4 ఈమోణీసుతయుకా 

సులలిత కీశము నొకజడ,గ లలిం చెను చుకొన సకముశకాంతుం డలంచుచు౯. 

శే, దినయె ధాశ్రిని బరుండి + తాను హిమము 

నందు( బద్రి సవె నవశియనవము లెల్లం 

"1 మాలాక్ళ మును బోషించునని యిది [కొ లీగా కేలుడెనది. 2 

ఆనిమూ. నహువనికృంధ ఇరిభావః-ఆనివాష్ట్రఖ్యే.. 
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గాంతి విడనాడ నున్నది, 4 కర్చు శెళు( 

డామె వశపటుపంగ మాయ లొకళొన్ని, 3౧ 2409 

క, పచరించెంగాని యన్వన్విత చలింపకయుండె; మజీయుః 4 దరుణీతిలకం 

బచట నె మరణము గన6౭గం దులంచి నిశ్చితచి త్త త్త యయ 4 లంకా పురిలోకా, 

ఆ. వారిణ శొబనయన 4+ నామె శృమంపడి, నన్ను నమ్మునట్లు 4 నయముమీోల( 

బలికి నమ్మక ౦బు థీ గలుగం జేసీవొనితి, నవల గార మెల్ల + నామెతోడ 93 

క ఉపపాదించితి నాసతి యపు డాత్మక్ రామవనచ+ రాధిపసఖ్యం 

బు పరనుశుభదాయకముని, యపరిమితామోద మందె 4 నగచరులారా, 58 

. జనకపుత్రికయందు + సాధుత రాచారనియతులున్నవి భ_్రరథపయి నితాంత 

భక్ యులత్తి తమమయి 4 పరంగుచునున్నది మెననాసాధ్వి | కృళతాపరాధు 

నథకంకఠునిం బూని 4 ఊజానయి యేలొకోవధియింపరాదన్న 4 వాని కెట్టి 

శాప్రముసంగినం 4+ జూవు దుష్టము గల్ల దటుకాన శ్రీరాముం + డత్నిం జంప 

తె. గా నిమి త్తమాత్రంబగు.+గాని న్స్త్ర 

యే నిమి త్తకారణ మగు; 4 నింతి పకృతి 

చేకనే సూక్ష్రదేవాయా + నీఠటిం బతి 
విరవాకర్శితయయ్యు నో4ఏరులార, 3౫% 2418 

గలా 

క, జప్రతిపత్తునం జదివెడునే (యలిమూర్థుం డతనివిద్య + యనుదినము కృశిం 

చి తగల జెడెడువీధంబున, నతికార్శసమునందె యేమి4యనువా(డ నిశోకా, 

తే. అమ్మహాభాగ వోకతా4పా భిభూత 
యయ దానికీ బ్ర తికార 4 నురసి చేయం. 

దగిన చేడియొ చాసే నంశతేయును మారు 

వోయుదురుగాక యంచని 4 చెప్పె వానుము. 3౬౪ 241ల్ 

వంబదితొమ్మిదవ సర్షము సంపూర్ణము, 

౬౦0 =వ సర్షము. 

రురు ఆంగ దాదులు సీతను 'దెత్తు మన జాంబపంతు డు పల దనుట., ద్రుతం 

క, అనువానుముంతునిపల్కుల, విని యంగదు. డిట్టులనియె; + వినుడు మదు క్లుల్ 

వనచరులారా! జానకీ గనియును జేటొనక యామె 4 గడువడి మనముక, ౧ 

క. అనఘాత్ముం డై న శ్రీ రామునిఇెంతకు. బోవ యు_క్రథ4ముగం దోంపదు మో 

రనయము శూూరుతుగా నుతి గని వీతంగంటి నుంతె4 కాని జనకజ౯ా,. ౨ 

క. కొనిరాలేదని 'రామున,కునుదెల్చు టయు క్షతమమళీగు౯ నాకిది చ 

క్క నిదిగం దోంపదు; నిర్జర, దనుజులయం దైన లోకశతతులం దెచట౯.-3 
అ 

* కృ తిపళ్చాఠశీలస్య విద్యేవ రనుతాం గతొ-అనిమూ. 
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క, మనతో నమముగ నాకస,మున శెగిరెడువారు లేరు; 4 మునుకొని శౌర్యం 
బుననశ్తై; దనుజవీరుల, వానుమంతు(డు చునిమెం జేయశ4నగు శే మచట౯, ౮౪ 

క, కనుకం జని మనమెల్ల ను, జనకజ( గొనిపోవుదము మ్మ శొలఖ్యారిం 

గనవచ్చు; ననగ నంతట, వన చరతల్టజుండు పాంబ4వండు(డు మదిలో. ౫ 

ఆ, ఎల్లకార్వరీతు 4 లెజటింగ౧నవాయడాట 

_నంగదునితలంపు 4 నరసి వార్ష 

మంది యర్థవంతే 4 మగువాక్కు_నం బళ్కె 

నతనితోడ నిట్టు+4లని కుమార. ౨% 242 | 

క, విరారాలోచించినం దగు, నీరీకియు యు క్షమనుచు + నిట మాశెల్ళ౯ 

భూరితరంబుగం దో౭చను, శ్రీరామునియాజ్ఞ యొట్లు4చెబ్లునొ దానికా. ౬. 

శే, అనుసరించి వర్తింపంగ 4 నౌనుగాన 

నతనిమతి యెట్టులుండునో 4 యక్తై యూమ 

వాత్తరంబగు కార్యంబు 4 నాచరింపం 

జూడుమాొ చి త్తమందు నెంథచు మిసుమంత ౬; 2428 

అజువదియవ సర్గము సంపూర్ణము. 

కజ౬౧*వ సర్గము. 

హనుముదాదులు కిష్కి 0ధకు6 జోన్రదు మభువనమున( దేనెలదావ దధిముఖు' డాకేపించుట 

క. అన నంగదవానుముత్ప?ము, ఖనిఖబవనచరులు భల్లుశీక వృవరుని మా 

టను నీయకొనిరి; పిదపక్, వనచరపుంగవులు వారు + వాయుతన యునిక ౧౪ 

క. ముందిడుకొని సంతోషము, నొందు చును మహేం ద, నిఖరి? నొయ్యనవిడి యా 

మందరసు మేనుముఖగిరి, బృంనమువలె మ_త్తేదంకిశ4బ్బం దము పగీదిక, ౨౪ 

క, పనుకాయంబుల. దగుటకా, ఏనువిథిని గక్చిపుచ్చుశవిధమున వారం 

త చెగసిరి పెకి, భూతే', ఘునిరతపూడితుండు వేగథకలితుండు బలియు౯. కెఇ 

ర ధిరుందునగువా నుమంతుని, గారవమున స్వ్రీయవృష్షిశగ ఇముల సకముం 

నోంకం నొనిపోయెడుగతి, వీరులు తక్క_వులు చూడ + వెలసిరి విడపళ, ర 

'చ.వనచరులెల్ల  బట్టువల + వర్ణిల వచ్చిన కార్యమంతయాళ 

మునుకొని సాగి 'సేద్ధిలని థి "మోదము సీయ(గంయజూలియుంటరా 

మునిపని సిద్ధిబొందేటయుః 4 బొంగుచు జోయి చదీయవా ర్త రం జే 

ప్పను ద్వరసాందుచు౯ సమరశ వాంఛల 6 బూనుచు( బ్రీతిమాఆలకా. 1 

కనీ గ్ర రాభవ్రునకుం బ్రత్యుషకారము చే చేయంగందలంచి 4 కడం తదడ్రి౯ 

జాం రంబును విడి యప్యుదేరయమున' నాక సమున 1 కెగసిరి పూన్మిక్- ౬ 
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క. నురమార్షంబున జను చం,తరమున నందనసమాన4ధర ము గనుచుకా 

దరువరల కౌభియుతేమె, పరమంబగు వనము గనిరి 4 ప్తవగము లంతీకా, ౭ 

క, అది మధువన మనంగా నిల, విదితము స్ఫున్మీవుం డగును 4 విభుం డావని క 
యది భూతె"ఘావృశ్వము, పొదలు మనోజ్ఞ ముగ మిగు ల4ఘామిస్థలిలో౯, 

క, దానిని దధిముఖు( డనియెడు, వానరపతిమేనమామ 4 వరవుతి సతముకా 
చానయి కాచుచు నుంకును;, వానర పలీచి త్రర మ్యు4వనము౯ దానిక. కా 

క, పరమామాదముతో గురు, తరమగునుత్సావా మొలయం4వత్య_పు లొగిం బూ 
చ్చిరి దానిమహీమం గన్లొని, బరవసమున మధువుం డ్రావ$ బర్ధాదరులై , 

సీ. మధుపింగళచ్చాయ 4 మైనిండం దగునట్టియావానరులు మధు 4వనుసమాఖ్య 
*౫లుగునాతో(టకుశగని తే నియలం ద్రావనాసంబూనుచుంబోయి+ యంగ దుం గని 

వ్రార్టించి; రంత నా4ప్ల వగముఖ్యకు మూ ఏ డా జాంబవత్ప?ము4ఖాఖలవన 

న్ ర లక్ష ; చరవృద్ధులయనుజ్జ 6 4 బరమాద్భ తిం గా యావానరులకుందా4 నాజ్ఞ యిచ్చ్ళె 

తే. వార లత్యంతవ్భాన్షులె 4 వాలితనయు 
ననుమతిం గొని మోద మళీత్వధికముగను 

. బొంగ ద'త్ప్రేరితులయి యు4బ్బున ననల్ప్బ 

న_ర్రనము చేయసాగి రం4వముగ నంత. ౧౩ 2484 
క నొందజు పాటలు పాడిరి, ఫొంనజు తల క్రిందుగాంగం + గోరి పడిరి వే 

కొందటు నృశ్వము సల్సిరి, కొందజు ప్రవాసించిరెలమి4గొందడటు కోయతుల్, 

ఆ. వెల్టకిలంగం బడీరి + వెసం బరుగె త్తిరి 

కొంద తెగిరి రవలం4 నొంతవుంది 

యార్చి రొకరి నొక్క. 4 రాశ్తయించిరి కొంద 

జీొకట బీగయంబటి 4 రొకకి నొకరు. ౧౪౪ 2 186 

క, ఒరు2ం గని తగ భామీంచీరి కొంద బీశరులయహాడి 4 చెలగుచు. గశ్వీడిం 
చిరి యుక్క_చెట్టునుండియె, యరుదుగ నొకచెట్టువరి! $ నరిగిరి వేడ్క_౯. 

క, వారివరు లుర్వీజూన్లో తర మెక్కియెొ దుమికి రక్షై 4ధరణికి నశ్లే 
యురవడి శీకినుండి మహా, తరునికరాగములవె కీ 4 దగ నెక్కి రట౯. 

సీ ఒకడు పాడంగ మ+జొకండు మిక్కీలినవ్వుచును వానిమై ( బడ4జనునొకో౦డు 
ప్రవాసింపంగా విలా+పముచేయిచును నొక్క డాతనిమైం బడుళనట్టు లేడ్చు 
చుండంగాం గాంచి మ4జొక్క_ండు వానిని నవల ద్రోయుచును బె 4నడరునశై 
వానిని గని రమొొుకశవనచరు. డార్చుచుః కైంబడుు నాకవీ(పటల మె 

తే. మధువు నతిశయముగం ద్రావీ 4 మత్తుగొనుచు 
సత్వ శచేన్గలు పెక్కులు + సరభసముగ( 

ర 
జాం 
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జేయుచుం౦డెను మత్తును + జెండ నట్టి 

వాండు వారలలోం గాన+రాం డొకండు, ౧౭౪ 2139 

చ. మనసున. దృ క్రిం గన్నకపి4మండనుం. డొక్కండుగాని బేండు; త 

దప్పనమును గాచుచున్నదధి+వప్త్రండు జేనెలం | ద్రావుటల్ మహీ 
జనికరప క్షపుప్పుతతి + చాల వినాశము నొందుటల్ గనుం 

గొని యలవానరో శత్రముల( 4 గోపము నొంది యవల్సె బట్టుగ౯, ౧౯ 

కొ, వనపాలకు౦డు వృద్దుండు, వనచరపతి దధిముఖుండు 4 వారలు మత్తుం 

గొని తన్ను దిరస్క్రరణము, నొనరించుచునుండ వికృ+ మోద్ధతుం డగ చుక్, 

క, వనమును వారలు పాడుగి, నొనరకింపకయుండ. గావ 4 నుద్ధతిం బూ నెక" 

వనచరులం దిశం గొందజు, దనకరతీలములను గొ 4 దారుణరీతి౯. ౨౦౪ 

కే. కొందజుండెడుకడ కేగి + క్రూర వులిని 
లవహామొనరించెం గొందజు. 4 గాంచి సాధు 

వాక్కులను బల్కి వారించె; 4 వాండు తమ్ము 

నిట్లు బలవంతముగ వల 4 దీపని యని. ౨౧| వక్మీక్తస్రీ 

క. వారించుచుండ భీతిని, వారలు విడనాడి వేగ 4+ వరునంగ నొకచో. 

చేరి మొకింతయు సంశయ, వారిశీచిత్తులును గాక 4 వాక్కుల నతేనికా. ౨౧౬ 

శే, ధిక్క రంచుటయేగాక 4 యిక్క_రణిని 
దా నొనర్చట తప్పని + తలయ కతనిం 

బట్టి యీాడ్చిరి; మ త్తిఫ్లీ + యిట్లు లకతేనిం 

గోళ్ల జీజియు బండ్ల చే. 4 సొతజికియుం దగ. ౨౨౪ 21415 

క, కరతీలములం గాళ్ళను థీ కరబలముల దన్ను చుక ని4$కామము వనిలో? 

బరంగెడువస్తువుల నౌన,గ్బిరి బాడుగ స్వేచ్చ బూన్మి(4 జెలంగచు నంత౯. 

అజునదియొకటవ సర్గము సంపూర్ణ ము, 

౬౨౨వ సర్షము. 

ంథ్టిర్డు దధిమఖుండు వానరచాధితుంై న గృీవునికడకుం బోవుట. వధం 

చ. వనచరవుంగవుండయిన్మవాయుకేనూజుడు వానరాళిం దా 

గని యిటుపలె. సుంతయును 4 గమ్మణ 'కాదృతిం చే తోలు! జే 

వన చరుండై న మిము మధు+పానము చేయంగనీయం డేని నేం 

బనివడి వానినడైదను; 4 వారక నెమ్మది సంచం౦పుండీ. ౧౪ 2447 

చ. *హరిపతియెనయంగదుండు 4 నవ్చలుకుల్ విని నుప్రనన్నుడై 

వారిగణమెలం చేని మనసార శ్రోలెడుంగాక శాఘవుం 

* ఆకాళ్య మపి కర్తవ్యం కి మంగ పున రీద్భశ వ-ఆనిమా, 
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విది ఆంధ్ర శ్రీమద్రామాయణము 

డరయంగ బంపినట్టిపని $ నంతయు బావని చక్కంజేసెనీ 

వారివరుప ల్క కృత్యతమ+ మైన నొనర్పంగ నెౌనిజెమిళకా. 36 2448 

ర్, అంగదవ క్రచ్యుతివా,క్కుం గర మర్థివిని ఇచాల4కుతుకంబున న 

య్యంగ దుని బాగు బాగని, పొాంగుచు6 గొనియాడీరాక4పుల్ మొ త్రముగాక 

చ, వన చరవర్వు లిట్టు లల4వాలిీకేనూభ వు గారవించి హో 

దిని జవ మొప్పునట్లు మవను4 బెంచి మహీజముం గూల్చురీతి నౌ 

వనమును బాడుచేయుటకు( 4 బె (బడీ; రీతి నంగ దుండు నా 

జ్ఞనిడుట వీర్యయు కులయి + సావాసముం గనియుంట నింకనుకా, ఇఇ 94కి 

క, అనిలజుమూలంబున సీ,తీను జూచుట వినుట వారు 4 తగ బాటవముం 

గని వనము జొచ్చి పాలక్కులను బలమునం ద్రోసి యటం గ4లవుధువుచెల్ల౯, 

ఆ, తనివిదీణుం డ్రాని 4 యనుపమరసముల, నలరుభఫలములం దిని; + రంతవారు 

వనము( గావ నటకు 4 వచ్చినవనపాల, *కులను గొట్టి రక్టై + పలు తెజింఏల, 

సీ అందజొక్కటంేరి + యాఢకమా శ్రంబు తే నెంగల్లినయట్టి+ తెట్టియలను 
గరముల బంధించి + కడువారం దావిరి త్రాగిన తేటల 4 ధరో 

గొట్టుచునుండిరి + కొందు; మధువింగ ళశౌకృతలిచ్బాయల 4 సలరుకపులు 

కొందు 'తేనెల( 4 గొదువలేకుండంగం ద్రాగి తెప్టైల నక్సై + రేగిపాజ 

శే, *వె చి రొకళొంద అవ్వానిం + బట్టుకొనుచు 
మత్తులయి యొండొరులమోాణీ * మమతే పిడి 

కొట్టుకొ నుచుండి; రంతటం 4+ గొందబు తరు 

శాఖలం బట్టుకొని క్రిందిశ4స్థలములందు. ౧౦౧ 2458 

క, తేచిలః గ్రోలినమత్తున, నానెలవులయంచె యుండి + యామత్తు మటిం 

_ తెనకొసోలుచు నాకుల, నానేలం బజుచుకొనుచు 4 నశ్సై సుఖముగ౯. ౧౧ 

తే. తెలివితవ్పి పరండిరి 4 తెనెదైన, మత్తునక వెజ్తీ యెంతయు + నె త్రినట్లు 
సంతసంబున నితరుల 4 నెంతొబలీమి., బడ గంద్రోసిరి రొందలు +నడువ లేక్, 

క, కడుంబదములు తొట్రిలంగాం బడు చుండిరి; మధునుదమున 4 వానరు లళ్ల్లే 

'బెడిదపుసీంహరవంబు ల్కపుడు గావించి రొకచోటం 4 బొంగుచు. బెలుచక. 

"లే, పము లట్లుగ 6 గూయుచు( 4 బరుగులిడుచు 

నుండీ దొకకాంద అవని. బ4రుండీ నిద్ర 6 

ంారా--బొంది) రొకకొంద * టెట్లుచెళప్పుకొనం దగని 
కార్యమును జేసి యట నవ్వం+గాం దొడంగిరి. ౧౩ 945% 

1 తాడయంతిస్మ శత్రశం.అనిమూ,. 2 మధూచ్చిష్షై.న కేచి చ్చ జఘ్ను రనోోన్య ముత్క టాః- 

ఆనిమూ, ఉక్క_.టాః=మతౌ౭ః-అని వ్యాఖ్య. కి కేచి త్కు ర్వంతి చవేతఠత్ -ఆనిమూ. అన్యే అవ 

చ్యం కించిత్ (గ్రామ్యం కర్త కతా హసంతీ-ఆని వ్యాఖ్య. 



ళా 

లే, 

చ, 

సుందరకాండము = ౬౨ సర్షము 8 

. వనచరు లొకకొండజు చెప్పను సాధ్యముగానిపనిని + బరులవలెనె ఈ 

నొనరించికి మజికొందజు, పనియటిది చేసి స్వీయ+బంధుల కెబకా. ౧౮ 2156 
అ oe) 

. చెప్పుకొనిరి దాని. 4+ చేయనెంచిరి కొంద), కావనమున దధిము$+ఖా ఖుష్టపనుపు 

చేయుచుండుక పులు + ఛిత్రబలంబులల వనరునాకపు లిటు + కమ్మునొంప, ౧ర౪ 

. భరియింపలేని బాధల, బకుగె తిరి దశదిశలకు( 4 చాలకు లటవి 

చరడానుఘాకముల భీకరబాధల వంది రంతం 4 గపులు జవమునక్. ౧౫ 

"వారలకెళ్చ నపాన,దాషరంబుల జా గుళ్చి4తంబ గు పనికిక 

వారలు కలంగి వగంగొని, వేరువం దగుదధిముఖునిని + జేకి యని రిటుల్, 

వానుమద్ద త్రవరంబున, వనచరు లీకుభువనంబు 4 బలవంతముగా! 

బనివూని పాడోనర్చిరి, వినుమా మో కాళ్ళంబట్టి 4 వే యొత్తి కడుక, ౧౬౪ 

పలుకలేము వా ఈపానమాక్షంబుుఅం గవంబజుచికి నాగ + గనలి యవ్వ 

నంబు6 గాచుకీశ4థనాధుండు దధిముఖిం డావవంబు చెడుట క కాత్మ్యం నుంది. 

వారిగణము నూజడించుచు, బరవసమువం బల్కె రండు + వనపాలకులా 

ర! రయంబున( జనిమధు వా,తురమునం గ్రోలుచును బలముతో, దగు పీరి౯. 

మనమెల నివారెంకేము, చనుడెం కనిపల్క; వినుచు 4 సరగున పీకుల్ 

వనచరులు వారు దధివున్తునితో “ గూడుకొని యమ్మశధువనము( గావళ. ౨౦ 

చనిరంత దధీముఘఖుండును, ఘనతరునును బలముమాణం4గాల గై కొని చరా 

వనచరులనడుము వేగంబున. బరుగిడె నతనివెంటం + బోయి రలకొవుల్. ౩౧ 

ఆతనిసేవక కీశ, వ్రాతీము కోపమున రిల 4 బరప్రతతగసం 

ఘాకముల బట్టుకొని యెం,దాకతకవు లుండి రచటి + కరిగి రతీగతి౯. ౨౨౩ 

పీరులొకింకళుల్ 4 విభునాజ్ఞ మది నిడుకొని సాలతాళముల్ 4+ మనశళిలలును 

దమకాయుధంబులై + యమరంగ వేగంబ పరు7 తి భూజాళి4వైని శ్రింద 

నున్నట్టివోంతుల 4 నురుబలఅదర్చితులను మాజుకొని రొక్క4టను గడంగి 

యంత మరుత్చూనుం + డాదియాన్ల నగేంద్రు లకికోపమున వచ్చు+నట్టి దధిము 

ఖునిని వన పాలకులను మా+ర్కొ నంగవచ్చు 

వారలను గాంచి వేగంబ 4+ తారు మాజు 

కొనిరి ఘనభుజుండై బల 4+మున6 జెలంగీ 

యందమున( బొల్బి దధిముఖు( + డంత వేగ. 3౫4 

కరమున వృతముంగొనుచు + గాఢపరా క్రమ మొప్ప శాగ ని 

రరవరపౌత్రుం డంగదండు 4 సతర మొతనిం గోప మొప్పంగ 
ద 

వాచీ-అని వ్యాఖ్య * 

1 డేనమార్తం ప్రదర్శిశాః-ఆనిమా. చేఎమాక్షం అపాన ద్వారం చేఐళ సో క్త. శాఖ 
re 
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, 
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వీ వు.దామూయణము 
24 ఆంధ్రశ్రమద్రా 

నరముల గౌరు మద్యము ని4కానుము( శ్రోలుటః స బూజ్యు6 డీఠతండం 

చరయంగ నేరండ య్యె జవళ4మోారంగ (6 జలాల నావనాధిపు౯ా, ౨౬4 2469 

శే, ధరణిం బడంద్రోసి పిష్టంబు+కరణి నలిపి 

విడిచ; నావీరుం డంతటం 6 దొడలు కరము 

లై మూంపులు నలంగ వి(వాషలత నొంది 

ర "కసిక్తాంగుండై ముహూ+ ర్తంబు సోలి. ౨౮ 2470 

చ, వనచరనాధుమాతులు(డు 4 భాసుర లేజుండు నై నయాతేండం 

త్ర నిజబలంబు తోంప నతిథదారుణరూపముతోడ లేచి ధీ 

తిని గలిగించుకోపమున 4 చెప్పున మద్వవి మోహీ తాత్తులళా 

2వనచరులక౯్ స్వదండమున 4 బాగుగ నిల్పె ననూనశ_క్రిచే౯, ౨౯ 247 1 

క్ర, కి వన చరపతిదధిముఖుం డాావన చరతతి నెట్టా వేగ 4 వదలి రవాస్యం 

బునకుం దగినస్థలంబున, కు నరిగి యిట్లని యె చేవ్మకులతో నా రిక్. 30 2472 

క, మనమెల్ల ఉభోరికంఠం, బునందగుసు గీ గ్రీవుకడకు. + బోదము వ్ ( రిం 

జ నిలిచియుందురుగా క విన చరపతి * దామునొద్ద 4 వదలక యుండు౯. 5౧ 

క, మన మాతనివెంతకు వే, చని యీత ప్పెల్ల బృవగ4స త్తము డగునీ 

తనయునిదే యని తెల్పుద, మనయ మమర్షి యతే(కౌట + నప్పలుకులకుక, 

క, వనచరులచెన్లం జంపిం,చును: నీమధువనము మిగుల 4 సు గీ వునకుకా 

మనసున కీం వై నదియు, 5జసకవీ తానుహులనుండి 4 సంభవ మగుచు౯. 

క. సురసంతానంబునకుకా దురాసదమునౌచు నుంటం 4 దోరపుంబి యముం 

బరిపరిం గట్లంచును; మధు,నిరతులు నల్పాయువులును + నిర్హయులును నై. 

ఆ. ఇందు నున్న వీరి కెల్ల ను పరిమితులకు మరణశిక్ష 4 గలుగ? జేయు; 

దిష్టచి _శృములను 1 నశ చువీరలు నృవునాడ్ఞ ధిక్కరించి 4 రందుచేత. 36 

వధ్యు లేయగుదురు, 4 వనభంగమున కోర్వందాలనిమనరోమ$ మోలి సఫల 

-మేయగు; ననిపల్కి + యాయపారబలుండు దధి ముఖుం డాకపి4తతులం గూడీ 

య భ్రమునకు దాటి $ యలిజ వమున( బోయె; నొకని మేషములోన4ను గ్ర రక్ష 

తనయం ల డుండెడుచోటి4కిని జేర; మలిమంతుం డై నను గీ వుని 4 నామజోత్లు' 

శ, రామచంద్రుని లత్షుణు 4 రవణ. గాంచి 

సమముగా నున్నభూమి పై థి సరభసమున 

వాలె నాకాశమువనుండి; 4 వననముం గాచు 
షై 
వారలకు నీశుండై మహోశవీరుం డగుచు. 35౮4 2478 

pr 

1 ఆక్యకం ప్రాహక తేరే, -అనిమూ. ఆక్యకః సు గ్రీవమాతులత్వ్యా త్చూజ్యః-ఆనివ్యా. 

ఇ వానరాకెొ వారయామాస స్వదండేన-అనిమూాలము- ఏ ఉమా చై కాంక మౌ శి, త్య-అనిమాలము. 

4 ను గ్రీనో విపుళగీ9వః-అనియా, ల పితృపై తామహం దిన్యమ్-అనిమా. 



సుందరకాండము = ౬౩ సర్గము, 

క, ఇచెలువారుదధిముఖుండు భృత్యులతో దీనాస్యుండగుచు + నొక్కమొగని శే 

yx 

లొ 

తుల శిరమున. గీలిం చుచు. దల బతి*ేశుభ చరణములను 4 దాంక నతులిజెలా, 

అజువది రెండవ సక్లము సంపూర్మ్ణ ము, 

లే 

౬5౨ ౨ వ నరము, 
cy 

దధిముఖు(డు ఎనభంగముచెప్పు( గా సు గృీవు శతని వాకా పేంచి 

| వారల దోడౌ_నికమని పంపుట. ( 

. శిరసున మాతులుండ యుర్టి౯, ధరణీశుం డనుచు _మొ,ప్టు4వధిముఖు. గని భా 

స్మ_్రతనయుః డై మనమునంల బరమా_ర్రిం బొంది యిట్లు4పలి కె నతనితో౯ా. 

. *మామా లెమ్హాలెమ్హ్మా, యూమెయి నాచరణయుగళి 4 నీవు పడుట యే 

లా! మాటయిత్తు నభయం,బోమహీి తా! చెప్పవలయ 4 నొగి నీవా రకా. 9 

. అనుచు మహాత్తుం డారవీ, కనయుం డభయంబొసంగి + కా నూరఠార్నం 

గ నవల గ్రాజ్ఞుండు దధిముఖు', డనియెను వడి లేచి; వానశరాధిప' వినుమా. 

. నీతండ్రి బుమీఠజనుండు భ్ర్రాతీయు ఏకుండునై న4వాబియు నీవ్రుకా 

జేతమున నొప్పి పూర్వ మ,చేతటి నే మధువనమ్యు + నెవరికీనై నళ 3% 2438 

. స్వేచ్చ ననుభవింప + నిది విడువనిది యె; వనమునట్లు సొంపు+తనరున దియా 

నిపుడు కవులవేత 4 నెల్లవిధంబుల, ననుభ వింపంబడియ + నాలకీంవు ఈ 2131 

, వనమును గాచుచున్నమన4వానరు లిచ్చటనున్నవఏీరు వే 

చని బెదరించినక౯ గొనక 4 సంతస మొప్పంగద జేసె చావని య 

త్య నుపముముంజుదివ్యసుఫ4లాళిని దించును బొల్బువార, లా 

వనచరు లొక్క_కొందజును $ బొరువష మూని చెలంగు వేడుక ౯. ౫ి 3135 

తాగ మిగిలిన తేనెను 4 దానిపెజుల 
ట్లో 
ధంసమును జేయుచున్నారు 4 తగ వనపరి 

పాలకులు పోయి వలదని + పలుక వీరి 

గనుబొమలుచూవి నవ్వైద 4 రనయులగుచు. ౬ 246 

ఊవస పాలకు 4 లేగి నంరంభించి యిటనుండి పాండని4యెంతయొ శ్రీ 

పలికిన నంగదా4దులు ఈుద్ధులె ఏ8 జెవరించి రెన్ని యో+విధములుగను 

వానరర్ష భ ! వీర! + వానరు ల్వారెల్ల. గోపనంర క్రకా+తఖలయి విరి 

దజుమంగొట్టిరి; కర4ఉతలములం గొందజుల దన్నిరి మజీయుంగ్ "౨ఈదజునుజూ 

కే. వలను బొడిచిరి కొందజి+కెలమి6 బృష్టు 

భాగమును జూపి; రిట్టు లోశ ప్రభవ రేణు 
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నీవు వెలయంగ పిరుల4సేవకులను 

డావకాజ్ఞ ల నికముబ( 4 దాల్చువారి. ౯ 3487 

క బలములు మెజయంగ 6 దన్నిరి;, యలరా రెడు నుధువనంబు4న ౦దలివిలస 

తృలముఖములం దిని ద్రాగుచు, నెలమిం గనుచున్న వార 4 లెల్లవనచరుల్ ౧౧ 

చ. అనియిటు విన్నవించుసమ4యంబున శా త్ర వవరవాంతయొ 

తనరుచు( ఆజ్ఞా డై సుగుణ4ధాముండు నె తగులక్షుణుండు క్ట 

శన్ఫపతితోడ నాతేనివిశచారము నెంచి వచించె నిట్టు; ఫ్రీ 

వనపరి పాలకుం డీతండు $ వచ్చిన కారణ మేమొ యి త్తజికా. ౧౧౪ 2189 

క దేనినిగుజించి దుఃఖం, బూనినమది. బలు_నిట్లు; + పొందుగం జెవుమా 

దీనినటంచు ముహోత్తుం, జౌనరపతితమ్ముం డిట్టు 4బడిగిన నంతకళా, ౧౨౪4 2100 

కే. వాగ్విశారదుం డై నయాశవనచరపలి, పలికె నాలత్మణున కీట్టు + లెలమిమిాజు; 
ఏకం డీదధి వక్తుం డుర్వ౯ యనూళ, వెదకి వచ్చినయట్టి యం 4 దముఖులొగి, 

క, నామధువనమునః దగుమభు, వేమా త్రము గొంకు లేకశయ్ ద్రావి రటం 

చీమాన్యుండు చెప్పడు; నిపుుడానూరుతిమొదలుగాంగ 4 నలకపివీరుల్. ౧౫ 

క. చనుచెంచుచు నే యామెధు,వనముం గని చొచ్చి వుధువు 4 వరఫలముల( దృ 

వినిమోజుం (ద్రాగి తిని రట, వనచరు లట శకేగినపని 4 నమ్మయియున్నక్, 

క, తొలుత న యిట్టియకార్యము, గలంగక యొనరింప; రల్లశక పివిరులు నా 

సులలితవనమును జొచ్చి య,ములఫలముఖములను దినిన$మాట వినుట చే. 

క, వారలు కార్యము సఫలము,;గా రహి నొనరించి రనుట 4 కడు స్పష్టమెయా 

ధారణితనయను దమింగని,నా రిది నిశ్చయము; పవనళథనందను. డొకండే, 

కొ జజనకజను జూచి యుండును, ననిలకుమారుండు తక్క 4 నన్యులు కార్యం 

బును దీనింజేయంజాలర్వు, పని సాధించెడునుశ_క్షిభవ్యధిహణయు౯. ౧౭ 

కే, పౌరుపో త్పాహావిద్యలు + ప్లవగ వర్యుం 

డై నపావనియందుండు; 4 ననిళ మెట్ట 

కార్యమున జాంబవంతు. డ4ఖండబలము 

గలుగునంగదుండును నాయళీకులుగ నున్న. ౧౯ 9 197 

క. వానుమయు( బరిపాలకుండై, తనరునొ యాశకార్యిమెల్లం + దప్పక ఫలియిం 

చునుగాని యన్యథాగ తిం జన; దంగ దముఖ్యికీశశ4న త్రము లెల్ల. .20 2458 

క, చనుదెంచి వనమునం౦తీయు, మనసునకుం దోంచినట్టి+మాడ్కి. వాతముచే 
సీనవారంట వీరందజు, చని గుంపుగ వల దటన్న  జూనుతలముల౯, ౨౦౪ 

ఉ, వారలు వీరి దన్ని రంట 4 వానరతేబ్లజుం డీతం డింపు చే 

కూారంగ చూటలాడంగల4కోవిదుం డద్భుతశర్యసాహాసో 
క న - ఏ క ర్యసిద్ధి ర్యతిశైప తెసి ౯ వానరపుంగ చే_ఆనిమా, 



సుందరకాండము = ౬రీ సర్షము. 987 

దారుడు సుప్రసిద్దుండయి + ధారణిపై దధివక్తు. డన్నయా 

చేరున నొప్పు నాపయిని 4 బ్రీతిని వచ్చెను దీనింజెప్పంగక. ౨౧౪ పన్ ౮0 

క, ఘనబాహూ! సౌమిత్రీ, జనకజం గనియుందు రీవిిషయమును జక్క 

గను దలపోయుము నీవును, గనుకనె చనుదెంచి వారు 4 కమ్రువనంబుళ. 

తే. చొచ్చి యందలిమధువుల శ నిచ్చవచ్చి 

నట్లు శత్రాగుచునున్న వా 4 రలవనచరు 

లతుల బుద్ధిపరా కము + లౌట సీత. 

జూడకయు వచ్చియుండజిన4చో నిటువలె. ౨౩ 2502 

క, పరమేష్టి. నాదుతండ్రిక్సీ వరముగ దయ చేసియున్న4భ వ్యవనము నో 

పురువవశేణ్వా! చారలు, చొరంబకుదు రె ధైరగ్ది మూని 4 చోద్యముగా దే, 

. అంత ధర్శాత్తుండై 4నట్టిలకుణుండును రాముండు సుగ్మీవు+ మోమునుండి 

క ర్ణసుఖంబును 4 గలిగించునమ్తాట వెడలంగా వినీ యస్లు 4 వివుబహార్ష 

మొందిరి బలముల 4 నొప్పునావీరులుః తరాగ్టీతం జారు క ం4+ధ ముడు పవన 

పతియును దధిముఖు+పలుకుల నాలించి సంతుష్టు[డ తడా+స్యుంబు. గాంచి 

తే. పలికె నిట్లని; ఏరు లా+స్తవగ వరులు 

కార్యసిద్ధిని గనినారుశగాన మధువు 

ద్రాగినందుల శిను సంతసమునంది 

తిని మజియు చేనుజెక్చీన4పనిని బూన్మి* ౨౬౪ 2ర్( శ 

క, ఒనరించి వచ్చియుందురు, గనుకం దచ్చేష్టలను నితకామము ఊఉమియిం 

పనుదగు కుమించినొ(డను;, వినుమా మృగ రాజదర్స+విలసిత భుజులక . 

క, కృతకృత్యుల వానుమన్ముఖ, వితతమవోబలుల. బ్రవగశవిరులం గనువ్ం 

దు తగం గూల్చెడువారల, నలీవేగమ చూడం దక్చ)4యశ్నము వినంగక్. 

కం నేనును రాఘవుడు సుమి,త్రా, నందనుం డిపుడు కోరి 4 తమి నున్నామో 

వానరవరాష్ట్ర! యనియిటు, వానరపతి కార్యసిద్ధివజి లె ననుమది€. ౨౮| 

క, కనుదోయయు విక సిల్లక్, దనువెల్లం బులక రింప( + దనవలె వార్షం 

బును గాంచురామలక్షుణు, లను గని కరగతమ యయ + లలి నీపనియుళ. 

క, అనిపలికి చేవానుంకేయు, ఫఘనవులకాంకురయుతంబు 4 గాగా మితిమిా 

తినయానండము నొందెను, జనకజ గనంబడియె నన్న+సంతో 'మమానళ౯ ౨౯ 

ఆజునదివరాండవ సరము సంవూర్ష్మము. 

rd 

— 

౬రీ -న సర్గము, . 

“దుడ్డు అంగ డాదులు క్రిష్మి_ ంఫకు పచ్చుట, వానుముకా అచితివని సీత వో రాముపితో € అష టా. తతా. 

రు. అని మర్రీ వుండు పల్కంగా దధిముఖుం 4+డత్యంతముకా భ కీరా... 
" సునక లక్మణమార నివు త్రులకు ప్యమ్యాదంటా ఇలా్తక ఈ ౮" 117, టంలో 



288 ఆంధ్ర, శ్రీమద్రామాయణము 

దనముల్ చెను; ళూరుతాకపుల నం+తంగూడి యాకాశసీ 

నునుబొంచె౯ ; దధివ కు? జెంతయు వడి౯ + మైళొన్నవార్ష ౦బునక్.౨ 2510 

క. మును చనుదెంచినయన్లే, చని యభ్ర పథంబునుండి + త్తాస్థలి ర్రాలెక్ 

వనముం జొచ్చి ననంఠర,మున మధువనమునను గీశ4ముఖ్యులు తమితో౯, 9 

జే. *వధువు నుదకంబునుకా మూ శ్ర +మార్లమునను 

విడిచి మత్తును విడి లేచి + కడు జెలంగు 

ప్పవగ యూధవులను గాంచె 4 భక్తి కి నతండు 

వారికడ శేగి యంజలిం+బట్టి నిలిచి. ల బెక్ [ల 

వనచరపతి నాయంగదుం గని తమి మధురో కు లలరణగా నిట్లని యె౯, 

విను సౌమాస్టీ! వీరలు మిమ్మును వారించి రని క్రో పథముం బూనకుండీ. స 

తెలియమి చేతను గోపము, వలనా ఏరెల్ల మిమ్ము 4 వారించిరిగా; 

బలవంతా! యువరాజనవు, తలంపక యీవనమునకును 4 ధరణిపుండవె సూ. ౬ 

శే. తెలియ కొనరించిన ట్రై 4ప్పుల శమింప 

వలయు; ననఘా! వడి౯ నేను 4 నలఘుగతిని 

బోయి నీపినతం డ్రితో' 4 మూయనుంగు 

వానరులు వచ్చినా రనుశివా ర్త రం 'బెలుప, ౮ 515 

. వనచరవర్యులం గలిసి+వచ్చితి తి వీని తెల్ప సమ్మదం 

బునుగ నె నీన్ర విరలును 4 బూనిక నీవనమెల్ల + బాడుచే 

సిన బెడిదంపువా రవిని 4 చిత్తము నం దిసునుంతేకోపముం 

గనందడు; భనత్పిళృవ్యుండగు4కం జహి తాత్త్యజాం డట్లువ్యూష్టుండై, ౯౪ వన్ 116 

కే. వారి నందజ జవమున 4 బంపు మిచటి 

ర్య 

కనుచు నొకాజ్ఞ యిడె; నని 4+ యాదధిముఖు. 

డతిమధురవాక్కుల౦ బల్క_ 4 నాలకించి 

వాగ్విశారదు.డై న యాథవాలిసుతుండు. ౧౦ బ్ 17 

. వనచరులం గని యిట్లని యును గీశవ శేణ్యులార! 4 యెల్ల రీపుల శ 

కీని జెండెడుమోరలు విను, డనుపముండగురామిభ దు దు, 4 డందణి మిటకుకా, 

నచ్చియున్నవా ర్త + వనచరపతియైన, యితనివలనవినియే 4 నిప్పు డనుచు 

శంక నొందిువాండ;4నింకం గార్యుమును సా,ధించినట్టిమనము 4 "తెగువంయబూని, 

నిలువ రాదిటం బ్లవగం,బులు మధువును స్వేచ్చం ద్రావి 4 ఫాదలిరి కష్టం 

బుల బాసి యిచటంజేయలు వలసినపనియేమి లేదు 4 త్వరపడి యింక౯. 

"పినతండ్రి యైనను గీ ,శునికడకుం బోవవలయుం) 4 బొందుగ మీరె 

సను గూడి యెటు వ చేప్పేవ, విని యట్టులెచేయువాండ 4 విశ్వాసమాన౯, ౧5 

1 వీమచా నుక్థితాక సర్వాకా మేవామానాకొ మధూదకమ్-ఆనిమూ. మేవాయతేశి మూరే 

యత ఇత్యర్థః-అని వ్యాఖ్య. 2 నుగీ9వో యక్క మే గుర; =ఆనిమూ, 



సుందర కాండము = ౬ళీ సర్గము, 69 

క చేయందగు కార్యమున చెందు 4 మొయనుమరి 

తా 

జేయువాండన కాని నే 4 నేయెడలను 
గనినచోం బరతింత్రు,ండం + గాదా; తలప 

నేను నిజముగ యువరాజనై న నిపుడు. ౧౮౪ వ్రగ్రపవు 
మిమ్ము నాజ్ఞాపింప 4 మికెల్ల హితమువు వచియింపందగినట్టి'వాండంగాను 

గార్య్భోమ్మ సాధ్ధించి 4 కడు నుపక _ర్హలై తగుమిమ్ము బరతం త్రు4లుగ నొనగ్చు 
టరయ నయు _క్షమా4నాదరించినయట్లుగాదు; సౌవిని ప్లవళశగవరు "లెల్ల 

నవ్య యంబగునట్లు 4 లాడినయశతనితో సమ్మదమందు చుం 4 జారుతరము 
, గా వచించితి రీతి, థీ గవీవ రేణ్య 

పభువయినవాండెవం డీటు;4థపలుకు నంద 

అొదవు నధికారమ త్తత + నొంది మేమె 
యధికుల మటంచుందలంతు ర4వాంకృతింగని. ౧౭ 2525 

వనచరనాథా! యూర్సీతిని జెప్పుట నీకెతగును + బెల్ల మొరుని కె 
వ్వనికిని దగ దీవినయమె, ఘనతరమంగళము నీకుం 4 గల్లుశటంచులా. ౧౭ 

. చానికీవ్ర మగులం 4 దగుదు వటంచనియును వచింపుచున్న4చనఘు! మేము 
వనచ రేజ్యుండయిన4భాస్క్రరతన యుని, కడకుంబోవుటకు ని(కామ వెంలమి. 

. అవసరముం గోరియున్నాాముు వనచనేజ్యా! త్వదాజ్ఞ + మొదటంగనక యే 
Sy 

ప్తవగునకుంగాని రొకపద, మవలం 'బెట్టంగ నలవియగునే తలయక.౧౯౪| 

. వారినర! యిదిస సత్యంబని, పరమొదృతి౬ జెప్పంగలము; 4 ప్పవళేశ్వుర! యం 
చురుమువమునంబల్క_ంగవిని, పురుహూకునిపా శ్రుండని యె4బొం గెడు వేడ్క, 

. మంచిదికొనిం డింక స,మంచితగతిం బోదమనియ 4 నంతటం గవీరా 

ట్రంచయములు బలముల మెజ,యించుచు నాకాశమునకు 4 చెగిరిరి వడిగ౯. 

- యువరాజగునంగదు. డుక్షై వియక్పథమునకు దాంట 4 నెల్లక పివరుల్ 

జనములను నిరవకాశముగ వయ త్రలమును నొనర్భు+కరణి నొకటిగ౯. 

. నరయంశ్రొర్టి వ పముహీ, ధరములవలె నతనివెంట 4 చాంటిరి; వేగ 

స్ఫురణమునః బొల్టునాకపు, లరసి వాఠాత్తుగ నె యెగసి + యయబ్ర, సలికి౯. 

అనిల వ్రేరతఘనములొ, యనంగాం శెనునాదమలర శ నావ్చచుం న రంగా 

జనిరంతే నంగదుండిటం, జనుచేరక మునుపె నూర్య4జని ప్రీ వీతుండై. ౨౩౪ 

2సరసిజలో చనుండగుచు + సంతతశోకము నందియున్న భా 
న్మ_రకులజాతమాళి గని + సాధుగలికా వచియించె నిట్లు భూ 

వరనుణి! యూజడిల్లు మింక 4 భద్రము నీకగుల గాక యాస్షవం 

గరమణు లెల్ల సీతంగని 4 కృమ్మణివచ్చేరి నిక్చృయంబుగ౯. ౨౪ 
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క, జనకజం గనకుందుర యీ, వనచరులును గడువుడాంటి + వచ్చెడువా శే 

మనయొద్దకు; మనమంవీన, పనియే ఫలియింపకున్న6 4 బ్లవగతిలకుండై*. ౨౫ 

క్ ఘన బావుండును యువరా,జును 'నగునంగ దుండు నన్ను( 4 జూడగ శాం జా 

లునె యొక్క వేళం గోంతులు, పనిందీర్పక వచ్చి వనము 4 భంజించినవోక౯ా, 

ఆ. అంగదుండు తొను 4 నటి య కార్ఫంబు6 

'జేయంబంచి నందుఖ కే యనూన 

మైన వంతనొంది 46 యాస్యము వెలవెల 

చాజం గలంత మిగులం 4 బడుయనుండు. ౨౭ ఇర్8ెర్ 

కవివర్యుండై నయంగదుండు కార్యమునిద్ధి 6 గ నుట చే. బ్రమదంబు(4గనండ యేని 

దండ్రి తాతబనుండి 4 ధనముగావచ్చి ప్వే+పూర్వులనేం జూల6ం4బూన్మీ మాజి 

రత్మేంపంబజెడు నోశరామం౦బు ధ్వంసము గాఏంప డెప్పట్టి4కారణములు; 

సువ్రతొ: భూ పు త్రి+శు భములు తెలి సెను నినుంగ న్నక సల్య 4+ యనుపమాన 

లేసు ప్రజయె యగు: నీవింక 4 శోక ముడిగి 

యరాజిడిల్లుము సంశయ 4 మొక్క_యింత 

మెన లేదో మహీసుత + యగపడియెను ఇ 

హనుమయే మూచియుండుం గాం 4 డన్యుండొకండు. ౨౯ 2586 

న, మతిమంతా! రవియం దా,తేతే తేజ స్పుండునట్లు 4 తగ మాగుతియం 

దతిమానుష ముతిసిద్ధాలు, సకతో త్నాహమును మిగులశిశే ర్యము లుండు౯్. 

క, కనుకనే హానుమంతుం డీ పనిని౯ా సాధింపంజూలు6 4 బరు జవ్వండీ 

" పనిజచేయంజూలం డని మో, మనసున నెజబుంగంగం దగును 4 మహీ తవిచారా, 

కే జాంబవంతుడు మం త్రీ గ థీ 7 సె నన్టిపలిగ 

నంగదుండు రకకుండుగ నాఠయనిలతనయు 

జేపనికి నుందురో యది 4 యిలపలిం చు 

గాని వేటుగతింబభోంద 4 దోనృపొల. 3౧ - 9589 

క, అమిత పరా,క్రమ' నీదుమునమున నియం జింత విడువు + నా నంతివారి 

వ్రనుఖులు ఏ బలయుతుంంై నగ,రము చేరువంవేరి వేగ 4 రంజిలువేడ్క_ ౯ ® 

క్, అనిలకుమారుందు సాధిం, ం,చిన కార్యము చేత ముదము 4 జెందినవా రౌ 

టను గార్యసిద్ధి యొల్లర, కును జూ పెషుసట్లు మిగులం4గూయిడు చు! దగ౯.. 

క, చనుదేరం గిలకిలధ్టను లనుపమగతిం ద్రిదశమార్లశమండుండి కోడుకొ 

వినవశ్సా వనచశేశున; కు నతం డాకపుం ధషీనుల$కులా మోాడమునకా. 56 

క. శమన ముప్వ్పౌరగంగ వోలం,ఖును నీడివిగల జూపె 'శిఖరశిమును జాశంగం బెం 

భ్రున; నంతరామదళ్శ న్కమును చేయం గోరు క్రీశ (ముఖుర్ధిలు. సులుచకొ. కెసి 

గ న. 

a 

* ఆఅయతాంచికలాంగూలః- అఆనిమూ '' 



సురదరకోండము = ౬౫ సర్గము, 261 

క్ర, వానువముంతుని నంగదునికా, మును నిడు క్రొని వచ్చిరి; వారి+ముఖ్యులు శౌర్యం 
బునందగు నంగ దముఖ్యులు, తనువ్రలంబుల కాంకురములు 4కద్దయు౯బొల యక 

జే. సంతసంబున ద్రీరామ4చం.ద్రునకును ' 

వనచ చేశునకును చెంత? వ్రాలి; రంత 

గురుభుజుం డగుపావని 4 | ఫేరముసోంక 

రామునకు (మొక్కి భ_కియు 4 ర0జిలంగ. ౩౭ శైస్తేన్ 

క, ఇకనినాండ లంకలోపల, జన కాత్మ జై నయ్ యగుచు + మతి నేమాత్రం 

బును గనక యున్నయది సు, మని చెపె ను నిశ్చితార్థం 4 వౌరవినుతు! సుక, 

శే, లక్షుణుండును ముదమంది 4 లేకప 
సంతసము నొందియున్నయా+శ్వసనతన యు. 
గాంచి; రరివిరహాంత రా4ఘన్ర(డు ప్రమద 

మంది గారవమునం గాంచె + ననిలతనయు. 3౯౪ ప్ 47 

అబు వది నాల్గవ సర్షము సంపూర్ణము. 

౬౫% . వ సర్గము. 

వీతొవ్వతాంఠేమును జెప్పి హనుమంతు (డు రామునకు జాడానుణి వొసంగుట చఖ్రం _ంరగర్టూ లం ఎ 

సీ. అంతట నలిచి త్ర4+కాంతారమైతగు ప్రస్రవణాఖ్ధభూ4ధ్రమున శేగి 
వనచరుల్ ల్రిరగున4 వందనములు రామచంద్రున కుకా మహాసత్వుండై. న 

యాలక్షుణునకు సూ+ ర్యాత్మ జునకు సల్పి యవరాజుముందజ4నుండీ కి కవ 

వృత్తాంతమును జెప్పు వేడుకయబూనిరి వా రెల్ల సీత రాశవణునియింటి 

కే. యందుం చెజు( 'బెట్టంబడుటయు; 4 నసురవనిత 

లామె బదరించుటయు, రాము౪నంచె మనసు 

రాగమును నిల్సి యుంటయు 4 రావణు! డిడి ' 

నట్టిసమయం౦ బు. 'జెల్సి రా4యవనిపతికి, 34 2 48 

చ, జనక జె "యెకుతిం గనక 4 వాలం దపించుచునున్నదంచు వా 

ఠన విని యిట్లుపల్కెం; బ్లవీగా ధిపులార! ' 'మహీకుమారి యెం 

దున వసియిరిచె!, నాయెడలః 4దో యళజోవ్న్ య క్స్ 1 ర4గా 
మన సును నిల్పె? నీవిధము ఖీ మానక m6 సల్ 



బ్ 

చ, 

చ, 

సీ, 

శే, 

క 

క్ర 

సే, 

శే. 

ఆలి ధ్ర క్రీనుద్రా మాయణము 

ధరణికునూరి నేదిశను 4 దాం గనె నాదెసవై పు మోమునుం 
> ర్ ౨౧ 

బరంగ6గ జేసి లీర్ణ మును + వాంచి నుహిసుతే క కై మక్కి. యె 

*తరుణమునందు నెవ్విధిని 4 దాం బలుకందగునట్టి ఫక్కి ని౯ 

సరిగ నెజుంగుంగాన నట 4 సాధ్విని గాంచినరీతి నిట్లనుకా. ౭౪ 255 | 

విను రఘురామ! నేనచట + ని స్పృతిచే శతయోజనంబుగాం 
గనంబడునుష్పుసం ద్ర మును 4 గృక్కున దాంటి నుహీకుమారికం 
గనుంగొనువాంఛ 6 బోయితిన్ని 4 గావున దత్ ణవార్డి దశ్నీణా 

థను దురితాత్తుడదనుజ$స త్రము డలడిలంక యొసప్పెడుకెా. గా ఐర్ర్9 

అచ్చటిరావణు+నంతకవురంబున సా ధ్రీవాతల్లియా4జనక తనయ 

గనీ నాండ; నాతల్లి 4 తనమనోరథ మెల్ల నీయం దె చెలకొల్సి 4 నీవలనిమ 

హోళ జీవితముల + నాత్మ నిల్నినయది; ప్రమదావనంబున 4 రాకుసవని 
తలయంతరంబున + నిలిచి విసాపలౌవారలునుం 'బెక్కు 4సారులు తను 

నళ్ల 'బెదరించుచుండ నుశన్నది మహాత్మ 

కాంచికిని; దుగఖమును బొంద6ం4గాం దగనిప 

లివతామణి యాబేవి 4 దీనయగుచు 
వగల? బొగులుచు నున్నది + తేగనిరీలి. ౧౨ 2 5్ర్కి 
దను జేంద్రునంకివురమున, దనుజాంగన లెల్ల గావం 4 దాం జఇెజం బెట్టం 
గనుబడి యొక వేణిగం గ్కేశనిచయము తగంగ మిగుల+సత్వము దూల౯. 

నిను నిరతము ధ్యానించుచు ననవరతము ధరణియే ఈళ+యనముగం చిహి నం 
బునం బడ్మైనివలె నవయవృతనుతం దగి కృశత నంది 4 తేగనివిధమునక, ౧౩ 

వగల గుందుచు. తేన్ను రా4వణుండు బలిమి 

వశము చేసికొనం జూడ 4+ వానివాంఛ 

వమ్హుగా(జేసి మృతినొంద( 4 బరమనిశ్చ 

యమ్ము నొనరించుకొనియున్న 4 దమలచరిత. ౧౪ 4రినీ6 

ఓకాకుళ్లా! నీయం, దేకమ, మెనంబు జేర్చి 4 యెప్పుడు ఘనమౌా 

శోకమునం గుంది యుండ న,శోకవనంబునను గంటి $ తోణీతనయకా, ౧౪౯ 

ఇవమ్య్వాకువంళంబు 4 నేను గీ రింపంాం చత్కులవిఖ్యాతిం 4 దమిని విను చు. 

బురువ శాహ్రల |న4న్నొడంగాంచి యా సాధ్వివి శక్వాసమునుబొంది+వినియె; నంత 
నామెతో మాట్లాడి 4 యఖలనృత్తాంతంబు. జెప్పితి నీకు మాక్నికిపుండై న 
యట్లిస్ట్రో వున + వై నసఖ్యము విని సంతసించెను; సదా4వారనియతి 
నతము నీయందె దృఢభ క్తి 4 యతిశయిల్ల 
నుగ్గతపము నొనర్చుచు + నుండ నమ్మ 

శ ఉవాచ వాక్యం వాక్షజ్ఞక=అనియూ, 



సుందర కాండము = ౬ో సర్షము. 

పహోత్తురాలిని గాంచితి; 4 నార్యవర్య 

యామెయును జిత్రకూటాద్రి($యందు మున్ను. ౧౮ ఇన్ 

క, నీయంతికమున జరగిన, వాయసవృశత్తాంత మొకటి 4 వరుసంగదెలిపెల౯ 

నీయాత్మ నమ్ముటకు(గా, నాయమ నాకిచ్చె గుజుతే + నద్దానిం బ్రభూ. ౧౯ 

చ. అనివుతేయుకొ వచించె నిటు 4 లాయనిలాత్మే జా డిట్రాసంగి యా 

జనకజ యిట్లుపల్కె, విను 4 సర్పము నీవిట. జూచిన 'టులో 

యనిలతనూజ! రాఘవుని4యాత్త్య కుం దెల్ల ముగా జెల్పుమాొ 

దనుజుండు వచ్చినట్టిగలి 4 దాపకో యున్నది యున్నయట్లుగ౯. ౨౦ 2560 

కః ఇ్రనజుండు వినుచుండ(గనే, వినిపింపంగ6 బోవ్రునుడుల 4 విన్నప మొ=రిం 

చినపిదపం చబ్రాణపదముగ, నసయము గాపాడినట్టిశ$యాభరణంబు౯. ౨౦౪ 

తె, ఇదిగొ చూడామణిని దీని + నినకులపతి 

వొసలయు; శ్రీమంతమైనయి4 యురుతరమణిం 

జూల' 'యత్నము విరాజ రక్షణము నేను 

జేసియున్నాను; గథవిను $ 4, వ్ రఘుపతి. ౨౧4 లికరడి 

క. మునుఫొకతతి నాఫాలం,బున దగుతిలకంబు మాసి4పోయిన మోచం 

బున నీవె మణిశిలను బొట్టునుగా నొనరించి చెన్ను$డులను బలుకుచు౯. ౨౩ 

క, వరివోసమునకుం చెక్కిలి, సురుచిరముగం బెట్టితి గద 4+ శుభగుణ! రామా 

స్యరియింపుము దానిని; చాపరహికచిత్తా! సము ద 4ఛవమగుదీనికా. ౨౨| 

చే, పరమచూడాముణిని నాకు 4 బంపినోయడ 

విట్టిపెనువగలందు ని + న్నేను గాంచి 

నట్టులే దీనింజూచి మ/హోముదంబు( 

గాంచుడానను; దశరథ + వాపతినుత. 33 

క, ఒకమాసము ప్రా, ఇంబుల, నితచే భరియింపగలను + నీవాధలకుకా 

నకలాంగంబులు వెడంగా, నొక నెలవై బ్రదోయుండ4నో వం జుమా, ౨౮౪ 

క, అని నేం జెప్పినయట్లుగ, వినివింపుము శామున కని + వెలంది వచించె౯ి; 

జనకజ యు జిక్కి. ధర్శ్యంబును వదలక దనుజునంరలిశివురమున రామా. ౩% 

కోం వారిణవలెక్ ఫ్రుల్లాయులు, పరంగంగం జెజుం బెట్ట బడిన (గానము తే తగంగా 
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క, కని యాచూడారత్నం౦ం,బును న్సీత్ర యొసంగినట్టిివాంవగుగుజుతు౯ 

గనంబజుచి యిచ్చి సీతో, క్రినిచయ మెజి(గించె నామె? తెలిపినరీతికా. ౨౭ 

అజువదియెదవ సర్లము సంపూర్హము, 

౬౬ = వ సరము, 
చ్ 

ై 5 _ 
అదురు రాముండు చూ-డామణిం గాంచి నికవృత్తాంత మంతయు వినగోరుట. శ్రుతం 

క, అంతట దశరథనందను. డెంతయు వేగమున నాతం 4 డిచ్చినసీ తా 

కాంతయొసంగినరత్నము, వింతగ( గని యెదను జేర్చి + వివిధవిధములకొ. ౧ 

క. అనుజునితోం బలవించెను;, నినకులరత్నంబు తనకు + నిష్టంబగునా 
జనక జమణివర్యంబును, గని వగలం గుంది యృశ్రు4క ణపూర్హామ్ుల్ .౧౪ బి72 

ఆ. వెలయుచుండ నిట్లు 4 పలికె సుగ్బీవుతో; 

దూడయందు( (శ్రేమ+తోం జెలంగు 

నావు చేంవునట్టు 4 లీవరమణి. గని 

నంత నే చవించె 4 నాత్మ మిగుల, 3 257కి 

క్, ఈనుణి రత్నము నీతకు, నామావము యొసంగం బెండ్రి$నాం డద్దానిక్ 

భూమిజమోమున. గటిరి, శీ మంతంబగుచు మిగుల + జలలె౯ బెడణా. 
లు ౬ఒ/ రా 

క, జలసంభూతం బియ్యది, పలువురు సజ్జనులు దీనిశబవావిధముల6 బూ 

జల( దన్సిరి జన్నము నిిమ్థుల జనకుండు చేయం ద్రిదళముఖ్యుండు ప్రీతి. ౪ 

క, కరుణించి బుద్ధినియలతిం, బరికించి; మహాత్మ! సుగుణ4+భ శ్రా! సౌమ్యా 

వరమణి దీనింజాూడ గల గర మరుదుగ నాదుతం డిం+ గనినట్టాయెకా,. స్నో 

క, *జనకుని నీతా జననిని, గనిన ట్లున్నయది; దివ్య4కాంతులం దగునీ 
ఘనమణి ప్రేయసి శీర్ష 0బున నలరుచు నుండుం గానం 4 బొందుగ దీనిక. 

కే. నేను జూడంగ నావీయ + తానె వచ్చి ' 

నట్టు లున్నదటంచు నాశ4యాత్త్య ( దలంచు 

వా(డ; నని పావనింజూచి * పలికె సౌమ్య 

దప్పింగొనువానిం దగినయుశదకముచేత. 2, | వరసకి 
త్త ఆద్యా స్యవగత సామ్య వై జేనాస్య తథా విభోః-అనిమా, ఇహ వై దేనాగ్కహణం 

నీతొజనవ్యా ఆ పృష్ట ప్బక్షణక్-ఆనివ్యాఖ్య. 
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సీ అప్యాయతుం జేయు 4 నట్టుగం దనవాక్ధ 

జలముల: దడువుచు 4 సాగంక మలర 

జనకజ యేమని 4 సరసో క్తులను జెప్పు 

మనియె; నంచాలతుశణునిం గనుంగొని 

జానకిం జూడక 4 జలములంబుట్రిన 

చూడామణిని దీని + జూడం జాలి 

తిని గాన దీనికం4టును నాకు మిక్కిలి 

వగ మజేమున్నది + వారిజాతీ 

కే. యింక నొకమాసమాత్ర, మళదెట్టులేని 

య దికియుండిన ననుం గాంచి 4 బవాశరత్తు 

లవని జీవింప గలదు, సౌశమి! యని ళా టీ. 

శ్రైయసిం చానీ కణము జీ+వింపం జాల, ౧౦ 4579 

చ. అని వానుమంతు గాంచి జన4కాత్మజ యచ్చటనున్నదో జవం 

బున నను నాస్థలంబునకు 4 భూరిపరా కృము మూని నీవు తో 

డొనిచను మామెవార్త విని 4 కోమలి జాడకయ తణంబుసే 

వును నిట నిల్వం జాల; &తి4వు త్రిక భూరిభ యాకులాత్శనూ. ౧౧౪ 2250 

తే. అట్టిసు క్రోణి యెవుడు భశయంబు6 గబ్లం 

- జేయుదనుజులనడుమ నిశిల్సి యెటులున్న 

దో; శరత్కాలమునయందు 4 నుగృతిమిర 

ము కుడ చంద్రు, ని౯ మేభు4ములు వెలంగి. ౧౨౪ 

ఆ. ఆవరించినట్టు 4 లావీశ మోమట 

దనుజు లావరింప + వనటం గుంది 

విలసనంబుం గనక + వెలవెల? 'బొజుచు 

నుండు నిశృయముగ శి నోయనిలజ!* ౧౩ 

వ్ర ంతే యని 4 విడువక 
శా 

i APY ము న wht 
Da” సగ) 

వ 

” పలుకులమాధుర్యముగల, 
లలిత న ల్లో 

1 చణం హైమ్యు సత చేయకా అనితా 
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క, ననుం బాసి భూరిదుఃఖాం,బునిధిని దా మున్ది నిన్ను. 4 బొడంగని నాతో 

డను జెప్పుమనినపలుకుల, వినివీంపుము వానిం జక్క_వినియెద నిపుడే. ౧౫ 

అజువదియాజువ సర్గము సంపూర్ణ ము. 
దె 

౬౭ = వ సరము, 
లి 

ఎదురు వానుమంతు 6డు రామునకు వీశ్రపలుకులు చక్క. (శా వినిపించుట. (ట్రిం 

క అనుచు నుహోత్తుండు రాముడు, తను నడిగిన వానును జనకశశనయ తనకు జె 

పీన మాటల చెల్లను జెెప్పను బూని వచించె; నిట్లు 4 పార్థి వన ర్యా! ౧ 2596 

క. మును చిత్రకూటపర్వత,మున జరగినవార్త తత్ట4ముగ నాతోడ౯ 

వినిపించ నాన వాలుగ;, జనకజ యాకొండయందు 4 సుద ములరక్. ౨ 

కే నిను గూడి హాయిగా సు, విని బొందుదు నుండీ ముందు: 4 చెజవయె యాసను 

వృనిబాసి లేచినది యంత నొ కౌనొకవాయసంబు 46 తడయక వచ్చె౯, ౨ 

క. అరుదెంచి *థ్నీరనీలయాం,తరమున గీజె; మును నీత + కా నీయొడినుం 
డి రయమున లేవ నీ వాాతరుణీమణి యంకనసీమం + దమి శయనింపళ౯, 9౪ 

క. భరతా గజా! మహాత్తా, మరలను నాకాకి సీత$మారొ_ని వత్సాం 
తరమున వ్యథ పెక్షైను; నిక్కరణిని బలుమాజు బాధంగలుగగల జీయకొ, 

క, తరుణి నిను లేప శోణిత్కపరిప్తుతాంగంబు గాలం + బరువడి నీవా 
తరుణమున లేచితివి గద;, పరంతపా! యిట్లు కాకి 4 బాధింపంగళా, ౫౪ 2591 

క, తొలలగనియా బాధకు గో,మలి తాళం లేక సుఖము 4 మెళొన నిదృకా 

లలింబొందునిన్ను లేచెము;, నలఘుభుజూ | భూమిజూ స్తశనాంతరనీవు౯, ey 

ఆ. కాకి గీజబుచుంటం 4 గని నీవ సర్పంబు 

కరణి. (గ్యోథమంది 4 కడంగి యూర్పు 

లొలయ సీత కిట్లు 4 పలికితి వోఖీరు 

శ్వ త్తృనాంతరం 'బెినండు కినుక, ౭ 2598 

క, తననఖరాగృంబుల భీతిని బొందక యిట్టుగీఇ( 4+ చెగున నెవండో 
వనితా! యైదుశిరస్సుల, ఘనఫణి రోషించి యుండగా చెలియమివేా. ౮ 

ధా 7 భో గా 

టీ 
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కే. ఆటలాడుచు నున్న వాణడని యడిగిరి; 
వంత నంతటం జూచుచు 4 నామె కెదుట 

వాయసం బది ర కసి$కాయతేనఖ 

రముల నుండగ గాంచితి 4 వమురవంద్య. a దిక్9ఫ్ 

క, వాయసమడి పఖీ వరం, బె యిరి ద్రునిపుత్తుం డగుచు + నద్రితటములం 

బే యనిశము తిరుగుచు నది వాయుసమానంపుగతిని 4 వజులు న(ట విభూ, 

సీ, మతిమంతులం దసళ4మానవిఖ్యాతిని 
గలనీవు [క్రుధ నేత్రములను విప్పి 

నాయసంబును డాని(4థవదలక మృతినొంద. 

జేయగ. దగునని 4 చి శ్రమందు 

దారుణం బై నట్టి 4$తల(వును బొౌందితి; 

వంత ద రాసన (నుందు నున్న 

మం త్ర యు కముంటేప ఖీ వస నిలుశడ 

లే. వై చిలివి; లయశాలాగ్ని(వలె నదియును 
బ్ర జపలించు చు వాయసా శీగ్సమున నలరి 

దాని దలంపడీ మండుచు 4 చారుణగతి 

వెంటనంకు నాకాకిని 4 విడిచెం దండ్రి. ౧౩ త్ర 

క, సురలు మవాద్ట్రలు వడలిరి, బళువడి నడి ముజ్జ్ఞగముల. 4 బరువిడ్ తనకుళ౯ 

శరణం బెందును గానక, యరిందమా! ఛీకినొంది + యా ర్తంబగుచుక. ౧౪ 

క, మరలను నీయొద్దకె వృచ్చె రయంబున; సెల్లరకును 4 నిద్ధశరణ్యం 

బరయంగ నీవౌటను నీ, శరణును వడిజొచ్చి యల 4 తవు చాలి వెతక, 

క, ఏినయమున వేడువాయస్కమును వధస్ధ్థముం గరుణ చిత్తమున వ్యావింవః 

మునుకొని కాచిత్సి వనఘాా వనజిజూస(స్రుము సతం బ+వంధస్టము గానక లక్షీ 

క. కరుణంబూనియు నంతేటం, బరికించియ దట కాతీ, 4 వధియించికి 

ధరణీశ! విస్పష్టం బే, పరమంబగుళ క్ న్ు. 4 ట్రే లొన ర్చెళా. ౧౬౫ 

జే. దకరథతీ.రిపునకు వం4డనము చేసీ 

తననివాసమునకు( బోయె; 4 గనక నిటు 

లరయంగా రాము డఖలశ4 స్తా ప్ర కనిక 

_ శిష్టుడ్ "బలకాల్ యశిరిప్ప వవాలంత. ౧౮ 
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జాలం దూలించెడుదను,జూళిపయి౯ వై వం డాను(హో న్ర్రముల నింక౯ా, ౧౮౪ 
రాజా 

క, సురగంధర్వులు సర్పా,సురు లెవ్వుకుగాని యనిని + కూరత వంశా 

భరణుని రాముని మారొ_ని, తరమే నిలువంగ నొరుల 4 దలంపగ నేలా, 

ఆ, వీర్యవంతు.డై న$యార్వునకు౯ ననుం 

గూర్చి సం్యజ్రుమంబు 4 కొం చెమైనం 

గలిగె నేని దీ వ్ర శములగు బాణంబుల 

ననిని జంపు(గాక 4 దనుజు వేగం ౨౦ 2౮05 

క్ల, పురువవ రేణ్యుండు రఘుకుల, వరరత్నము లక్షుణు౦ండు + వై రివారుండై 

పరంగియు నన్నయనుజ్ఞ్ఞను, బరువడిం జనుదెంచి యన్న+ భార్యను నన్ను. 

"లే, శావం డేలొళా యింకను; 4 గాఢ తేజ 

మున సమిోరాగ్నులంబోలు+మనుజ తిలకు 

లిద్దజును శ క్తిగలవార 4 'లెల్ల సురలు 

వారి నెదిరింప రా దట్టి4$వారలయ్యు. 33 £607 

క, ననుం గావ కువేవీంచుట,కును గారణమేమొ? కత్రు4కూటము బా ధీం 

పను శ క్ర్తులయ్యు నిద్ద జొ,క నెలవునం గూడియుండి 4 కాంతను నన్ను౯. ౨౩ 

శ, "స రులీటు బాధింపంగాం బరికింపక యుండు టరయం 4 చాపము మిగులకా 

సరఠియని చేసియె యుందును నరసిన సందియమె దీని(యం దుండదు నూ, 

చ జనకజ యతశ్రుయు_ క్తముగ 4 జాలిని గల్లంగం జేయునట్లు ప 
ల్మినవచనంబుల౯ వినుచుం 4 గేవలభ కిని బూజ్యు రాలి నా 

జనక కుమారి గాంచి సరథసంబగు మాటల నిట్టులంటి; ని 

న్లనక భవద్వియోగమునం $ గార్యము లెల్లను మౌని రాముండు౯. ౨౮ 

ఆ, వగచు చున్నవాండు 4+ వనితామణే ! నిజ 

మిద్ది; రామభద్రు,( ఖీ డిట్లు వగల. 

జొగుల లక్షణు౦డు + వగం గుందుచుండును 

డల్లీ ! నిన్నుంగంటి 4 దగ నదెట్లా, 3 2611! 

క, 2ెనినుం జూడంగ ఖైనని నెమ్మనమున సమోాదమంది 4 మానిని యుండం 

జనుంగాని వగలంబాగులం, జనునే, యీత్సణమునం'దె 4+ సకలాపదలుకా, ౨౬ 

1 మమైవ దుష్కృతిం కించి న హద స్రీనసంశ యః-ఆనిమా.౨ కథంచి ద్భవతీదృష్హై నకాల। 
పరిశో చిత్నుకొ-ఆశిమా, Fr 
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శే, :తెలంగిపోవంగం జూడంగాం + గలవు నీవ్ర 

నిందంబొందని యిర్వురు 4 నృపకుమూరు 

లెవుడు సీతను గాంతుమోం 4 యెవుడు శత్రు 
వును వధింతుమొ యని త్వరం 4+ గనుదు రబల, =౭ 2613 

క. కనుక నె భన్హముగా లం,కను జేయంగలకు; నీదు+కాంతుండు క్య్రూరుం 

డనుకంపాహీనుండు నగు, దను జేంద్రు, సబాంధవునిం బ్ర (థవమునం జంపు. 

చ, తనరిపు. జంపి న్న్ను6€ టమ వంబున (6 డా. నొనిపోవుం బత్తనం 

బుస కిదినిశ్చుయంబు: నృహవు క్రీ. యనిందితచి త్త! నీమగం 

డనుముద మంది నమ్మందగి+నట్టి యొకానొకయాన వాలు నా 
కు నొసంగనొప్పు; నన్నపలుకుల్ విని జానకి సంతసంబునకా. ౩౯౪ 2615 

సీ. పరికించి చెసల చె+వ్వీరునై న లేమిని 
జక్కంయగా సెజెంగ్ శ్లీర్ణ మునం దాల్సః 

దగిన చూడానుణిం + దనచీరఫొసనుండి 

విడిచి నాచేతికి + దడయ కిచ్చె 7 

నోమహాబల! రామ4యు త్తమంబగుగుర్తు -,.. 
దీని నంతట 'నేను 4 దివ్వమణిని 

భవదర్థమై కొన్ 4 పరమసాధ్ధ్వకి. దఆ 

స హశలా మక్కి. చే 4 మాకడ కరు 

కే, చేరగా యత్నమును జేసి4తిని విదేవా 
నరవ చేం ద్రతీనూభ వ 4 నాలిమిన్న 

పయనమును జేయ సమకట్టి + పటుతీరముగం 

దనువుపెంచెడు నను గాంచి 4 వనట వేరి. 3౨ 2౮16 

క. వదనంబునిండ న,శ్రులు, పొడలకా దీనయయి పాన్నళ4పూరంబున వా 

క్కు_దగం దొట్రిల నేం బో యెద నెగసి యటన్నం ద్వరను + నెంతయువగతో ౯, 

క, తనమోము వివర్మముగాణ గనంబడ నిట్లనియె; నోయి$క కవలితేనయా 

చని నీవు సింవాతుల్యుల, ఘనమతులకా రాభఘనవ్రులను + గవికులవతినికా, కొరళ 

తే. అతనిమంత్రుల వుజేయును 4 నందుంగలుగు 

నండఆను మేమ మడిగితి 4 నని వచింపు 

మమ్మృహా బౌవాంండై నశాశమావనీళుః 

చతిజవయీన నిచ్చటి 4 కరుగుదెంచి. 3౫ 3619 

శతా వ్రభా నరళ్లాగ్హూలౌ రాజపుర్రా వనిండిలౌ- అనినా 
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క, నను సీదుళఖమహోర్హవ, ముననుండి విము క్తి చేయ 4 మునుకొని నీవే 

మయొనరింపవలయుం "బద్ధత, వన చరవీరా! | రఘ్యుప్రళథవరు చెంగటికి౯. 3౫ 

వ. చని యిట నేను బొందెడుమ్మవా త్తరదు[ఖము నీకువృ త్తలా 

దనుజనితంబినుల్ పలుకుళదారుణవాక్థతతి౯ సమ స్తముకొా 

మనమున శెక్క_(జెప్పందగు 4 *మార్లము నీకు శుభస్కరంచె యా 

ననియెను, రాజసింహ! ఏను + మార్య నిపాదముపేర్తి నీగలీకా, ౩౬4 2621 

క తనమాట లెల్ల విన్నప, మును బేయువమనెక౯ సమగ్ర 4+ముగ నే నెజింగిం 

చినగు ర్తు జిం కుశలం, బును గనియున్న దని న నమ్ము 4 భూసుత మిగులకా, 

అజువది యేడవ సర్గము సంపూర్ణము, 
ర్ం 

౬౮ =వ సర్లము, 

ఉధితి హనుమంతు 4డు వీకనుపటించిన వాక్యముల మటేకొన్పింటిని రౌమునకుం చెల్నుట. ఠం 
సహా 

సీ. వురువనశేణ్య ! ' నే బోచయగాం గ్టీరపడు 

చుండుటం గి ear 4 యురడెముదం౦బు 

నావైని నీకు నన్నషీటరచు నెణి(గిన 
కారణంబునను నేం 4 గరుణమోటు 

సాయ మ్యొనర్ప(గాం + జాలినవాండనే 

య నెడువిశ్వాసంబు4నను ననుంగని 

గారవించుచు. జేయం4గాం దగుకృత్యంబు 

దెలుప దలంచి యిట్లు 4 పలిశ; నోయి 

ఆ, పవనతేనయ ! నీవు $ బహువిధముల రాఘ. 
వ్రునకు€ జెప్పవలయు 4 నని దురాత్తు 

దనుజపతిని జంపీ 4 త్వర ననుంగొనిపోవ 
నట్లు వీర! యిచ్చ 4 యలరునేని. ౨ _ 2628 

క, అరివారణ! యొక్క_దిన మిప్పరిసరమున నుండు మివు 6 బహాుగువ్యూవనుం 
థర వి శృమించి యెల్సి యె యరుగంగలవు, గాఢ శౌర్య 4 యట్లు నిలిచిన౯ా, 3 

క్ష భవదీయనమతుంబున. ద్రవిగకభాగ్యనగునాకు( 4 బాటిల్లిన యి 
ట్టివగయు తీణమైనను బో,వు వదలి నీ విచటనుండి 4 వోయి జవమునళా. ర 

క. మఠలి చనుదెంచునంతకుం గరువలిపట్టీ! మదంగ4కలిత ప్రాణో 
శరము చనవచ్చు సందియ, మరయంగా లేదు; నేను నో నాస్తేశ్వరునిక, ౫ 

శ విపషళ్చ తేధ్యా౭_స్తు వారి పృ వీక-ఆనియా, 
ర్ 



క్, 

క్, 

ర్ 

పై 

సుందరకాండము . ౬౮ సర్గము. $01 

ఎడంవాసి దుఃఖతలినిం, గుడుచుచు దురవస్థ లెల్ల 6 $ గుంద(గంజేయళ్ 
దడంబడుచు నున్నవను న్కీవెడంబాసి చనంగ మజీయు 4 నెల్ల విధముల౯, ౫4 

నిను విడనాడినదుఃఖము, వనటం గుందంగంజేయు: 4 వానరనర! నీ 

వనుపమశ క్రియుతుండవు, గనె గనయబడికివి సుశర్య4కలితుండ వగుటకా. ౬ 

. నీసవోయు'ై న + నిఖలభల్లూక వా 

నరుల. గూర్చి నామశ4నంబునందు 

మిగుల సండియంబు $ మేనుదాల్చినయూ్బ; 

కానంబడెడు) భల్లుశక ప్ర ప్రముఖులు. ౭ వళప్తోో 

తరియింపరానిసాగర,వరమును నిద్రాని దాంటి 4 వత్తురొ! యాభూ 

నరతనయు లిద్దజును నె వరుసను చాంటంగం గలరొ 4 వాయుతనూజూ. ౮ 

. గరుడునకు నీకు ననిలున, కరయంగ నీమువ్య్వురశె మ4వహోనాగరము౯ 

దరియించుశ క్రి యున్నది, యొరులకు నెవ్వరికి గాని 4 యుండదు సుమ్మా. ౯ 

. కార్యువేత్తలయందుం 4 గడు మేటివగుదువు 

పీకుుడ వగుదు వి4క్మా_రణమున 

దు స్తరమేయని థల ఫీ చునిక్కార్టంబు 

సాధించుటకు నెట్టిశనరణే నీవ 

తలపోనినాండవో 4 పలుకుమూ; పరవీర 

వారణా! మహాత్మ! కా4ర్యమును దీనిం 

జక్కంజేయుటకు నీ శ వోక్కండవే వాలు 

దిదియు క్త మేగాని 4 యిట్లు చేయ 6 

. గలుగుకీర్తి నీశ 4 కాని రామునకు లే 
దఖిలపవీరయు క్తుం4డై యతండు 

వచ్చి యనిని దనిజ+వర్యుని వధియించి 

జయము గాంచి పౌరుఠమంబు నెజుపి. ౧౧౫౪ 

ననుం దనపట్టణ మునకుం, నొనిపోవునయేని గీ ర్తి 4 కొమరఠారును నా 

కును రాముసకు౯; నుజియీో,దనుజాండు రావణుడు దొంగశతేనమున నన్న. 

, రాముపక్నిని గ పటయం+ త్ర౦బుం దాన్ని 

యపవారించెను నారీలి + నారఘుపకి 
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వరునకు నద్దితుల్యమయి 4 భాసురకీ ్రీదమె చెలంగు; సం 

'గరమున ళభూరు(డై మహిమ + గ్రా లగ నాప్పురఘూద్వవాం జ్లొగి౯, ౧౪4 

క. త్రనకుకా సమానమగునీ,తిని బొరువమెల్ల నిచట +దృ్భ_పిగ వై గుల్ శ్రే 
గనునట్లుచేయ నీవే, యొనరింపుము నాకుం బ్రియము 4 నొనరువు మింకకా, 

చ. అనియిటు లర్థవంతేముగ + నాదృతిమోజుంగం బ్ర శ్రితంబుగా( 

గనంగ స పకుకంబుగను 4 త్ష్మైసుతే పల్కీన సోరకించి చే 

వినయముమో జి జేయ(దగు$వృ శ్ర త్రము నెంచుచు నిట్టులంటి; నో శే 

జనకజ! కీక్ణధల్లుకవి+ శాల బలాధివుండై మవోత్తుండై . నూ. 268" 

చ, బలమునవిజ్ఞ వింయకపి4వల్ల భం కజార్రవిసూను. డీపనిం 

బొలువుగ (జేయ నిశ్చయము. 4 బూనిన వాండు; పరా కృ మంబున[౯ 

బొలిచి బలమ్హునక వెలని + భూతవిచి త్ర కృ దుగ్రళ డితే | 

నలరి మినస్పునంగలుగు +నట్టితలంవులం బోని వేగముం 

'జెలంగ నెసంగువానరులు 4 నిద్దముగాం దగువారు తల్లి రో, ౧౮ 20౨8. 

ra వారికి చెల్ల నం4బరమున భూమిని 

బాతాళమున మధ్యు4ఫాగములను 

న సదృళగ తిగల 4 దదిగాక యెంతటి 

పనినై న నమితేశ4 కిని జెలంగు 

వాకౌట సాధింప4వలనినవారలై 

యుందురు; బలముల + నుదతులయి 

శ క్రి సమేతులై 4 సకలవిధంబుల 
నలరారువానరు 4 లాకసమున | 

"జే. సంచరించుచు బలువుజు థీ త్షైతీలమున 

శౌలమిని బ్రదథ్న్ ణము చేసి; 4 రినతనూజు 

పరిసరంబున నున్నట్టి4ప్హ వగముఖ్యు 

లొక్మ_కొందజు నాకంకు 4 నుగృబలులు, ౨౦౪ 2689 

క, కొందజు నాకుం దలపోోయం దుల్యులుగాని యల్పు $ లనందగుకపు లం 

దుం దగ నెవ్వరులే; రో,సుందరి! నేనే జవంబు + శోభిల వార్థికా.౨౧ 2640 

కే కితరియించిలిం గన బలవి,స్ఫురణ౦బున మిగులు నాక 4వులు వత్తురు సా 

గరమును చాటి యటంచు౯, బరిపరిప లుకొంగచేల; + పని యడై. నక, ౨౧౪ 

1 తీవాశ్టే కృళనిక్చ యః-అనిమూ, 2 ఇట్లు హనుమంశుండు కనకం. గపులందటు బళ ' 
విక ముసంపన్ఫులని తునుపదిచుట నీళకుం గల్లున ఖై భె ఠ్యముణు బోంగొట్టుట కోని గ్రుపాళపందగు. ప్ 
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ఒనంగూర్చంగవలనినచో, జనపతు లల్పులనె పనుప4జాలుదోకు సుమి 
ఘనభటులం బంసరుగద;, జనకసుతా! దుకఖ మింక(ఈ జూలు౦ దలీ. ౨౨౪ 

య 

ఇంక రాముని పెం గోప 4 మించుకయును 
నునుపబోకుము వారిపకు 4 లొక్క_౦తు 
వైచి దాటుదు రీభూరి4వార్డిం బురువ 
సింహులగురానులతణుల్ 4 "చెలం వేడ్క, 93౪ 2648 

. నాదువి(వున నక్కి. చం+ద్రరవు లుదితు 
లై నయట్టులు నీయొద్ద 4 కరుగుచెంచు 

వారు, పంచాస్యతుల్యుండై + వై రివాంత 

యెనరామునిం జూతు వోశయంబ వేగ. ౨౪4 తక] 

ధనువును దాల్చి లత్ష్మణుండు + తప్పక యీవురికోట వాకి టకా 

దనభుజిసార మేర్పడంగం 4 దా నలరారణగం జూతు వింక న 

వ్వనచరుల౯ మృగం ద సమ4పౌరుషయు కుల వీరవర్వులకా 
ఫఘన నఖదంప్ట? లాయుధము+గాం గలవారల దంతితుల్యులకా. ౩%4 2645 

కు గలవు ల్లీ జు, కాలంబుననే; లంకాపురమున. 4 బొలిచెడు మలయా 

ఎసానువ్రులందును, ఘనగిరినిభ కాయు లై నక వులనినదము౯. 32 2646 

స నీకు థీ భ్రుమ;, జననీ! యిశమిోాద శామ4జనపాలకుందుక్ 

వాసవ్రతీపూ శ్రీం, బొనరిచి శత్రు వలం జెండి 4 పూనిక మెజణియక'. ౩౭౪ 

నినుగూడీ యయూధాన్టెపత్తనమునకుం బోయి చీలి + దగంగా సింహో 

సనమున నభిషీ కుడు కాంగనుజూడం గలవటంచుల 4 గడంగి పలికిలికా. 

జల. ను బౌసి నీవిందు ననుభివించెడుశ్రమాళీ(4 *దెాల(గింపక నే 

వినిపీంప నామె దుఃఖం,బునం గుందంగ సావాసమ్ము + బూనెడురీతి౯ా. ౨౮౪ 

. ఇంపగునుడులను నే విన్కిపింప౯ా శాంతిల్లీ సుంత 4 + వృర్వనుత యా 

“పెంపగువగ బా సెను 3 నా,కంపితరిపుజాల సాధు4గుణపరిపాలా. అ” 

- అజువదియెనిమిదవ సర్గము సంపూర్ణము, 
జే 

వ 

1 తేదలం పరితొ పేన బేవి మన్యు ర్వ వెళు చే.ఆసిమూా 

ఆనియర్థము. కి ఇందకి విశేషణద్వ యము రామచం, దా 

సాకి పణేనుఖవిషావవర్త పృయత్నేముల. కేయనఆరకః 

ట్లు క్రత్తలగా4 కేళ్చంబడిరకెనని యెజంంగనగు. 
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మ. శ్రుతిసంఘాతవి దు_త్తమ ప్రకరసం+స్తుత్య ప్ర భావా, నశా 
కృతినంధాశణసం ప్ర కాశితలస4త్కి__ర్తీ, కృ పానీరథీ 

మతిమత్సంతతలతుర్ణిభాతవిములా4త, స్తవ్యవృ త్రీ! మహో 

ద్ధతళత్రు, ప్ర కటాటపీదవా నభా+కస్సారది వాస్టయుధా,. 

త్క శ్రీత్రి 
వురసుందరీవర4కరుణా త్తసంస్కృ తాం ధ్ర కవిత్వవై భవ+ ప్రథితేకీ ర్తి 
జనమంచివం శాచ్టీ? చంద్రసు బ్రహ్మణ్య విబుధ వర్య సువు త్ర థీ వినుతివాళత్ర, 

పండితగురుభ కృ తాండవకృష్ణాప రాభి భేయార్యజ? నాళిభజన 

కే. నిరత శేషా ద్రిశర్య ప+ణీత మైన, యాంధ్ర రామాయణమున నథనంచతశోక 

కష్టవారమగుసుం దర+ కాండ మవని, నారవిసుధాంళు తారక+ మై చెలంగు. 

స్ ఇది చుహీసురకులవిదిత కాళ్య పమానిగో త్ర జూప స్తంబ+సూ 

గ నుందరకాండము సంపూర్ణము. 
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రాజ కేఖరుడు గోపాలుడు 0 8 నల న 0 8 

విక్రమార్క నికథలు 0 8 సావిత్రి $3 0 6 

చార్ దర్వీషుకథలు 0 8 హారిళ్చంద్ర, » 038 
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టైద్యులకథ లు 0 4 సీశారామము 1 4 
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